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FOLYTONOSSÁG ÉS ÜJ UTAK KERESÉSE 
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN 

AZ EURÓPAI SZOCIALISTA ORSZÁGOK IRODALMÁBAN, 
1945-1950 

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiájának Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézete 1979. október 
2—3-án tudományos tanácskozást rendezett az MTA Irodalomtudományi Intézetében, 
ahol szovjet kutatók és az Intézet Modern Magyar Irodalmi Főosztályának munkatársain 
kívül az MTA Kelet-Európai Kutató Csoportjának és más kutatóhelyeinek néhány munka-
társa is részt vett. A tanácskozást Sőtér István és Jurij V. Bogdanov nyitotta meg. Az 
elhangzott előadások kózül Béládi Miklós: A készülődés évei. A magyar irodalom 
1945-1948 között című tanulmányának bővített változatát folyóiratunk 1979/4. számá-
ban tettük közzé. 

Terjedelmi okokból néhány előadást kissé rövidített formában közlünk, és a hozzászó-
lások szövegét elhagyjuk. 

A tanácskozás előkészítését, megrendezését Bodnár György irányította, az orosz 
nyelvű előadásokat Tverdota György fordította. A tanácskozást magyar részről Szabolcsi 
Miklós foglalta össze. 

BODNÁR GYÖRGY 

A KONTINUITÁS ÉS DISZKONTINUITÁS 
DIALEKTIKUS JELENSÉGE 

A TÖRTÉNELMI FOLYAMATOKBAN 

Azok az országok, amelyek történelmében a második világháború után a nemzeti és 
politikai felszabadulás a szocialista fejlődés kiindulópontja volt, a korszakváltás konti-
nuitását és diszkontinuitását a drámák különös feszültségével élték át. Mert bármilyen éles 
határ volt is 1945, majd 1948—49 e népek történetében, éppúgy a kontinuitás és 
diszkontinuitás függvényeként jöt t létre, mint a történelem többi kevésbé radikális 
fordulata. Az új társadalmi és esztétikai minőségek ugyanis már korábbi korszakaiban is 
megjelentek, s az intézmények és körülmények gyors átalakítása voltaképpen ezek ki-
bontakoztatásával és felhalmozásával tették lehetővé az új korszak kialakulását a külön-
böző tudatformák történetében. S ugyanez a dialektika határozta meg a szocialista 
fordulat utáni szakaszok menetét is — létrehozva a fejlődés eredményeit és a küzdelmet a 
kitermelődő vagy újratermelő ellentmondásokkal. A forradalmi fordulatok hangsúlyozása 
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tehát nem fedheti el azt az igazságot, amelyet Marx és Engels a történelem egész menetére 
érvényesnek fogalmazott meg A német ideológiában: „A történelem nem egyéb, mint az 
egyes nemzedékek egymásutánja, amelyek mindegyike kiaknázza azokat az anyagokat, 
tőkéket, termelő erőket, amelyeket valamennyi elődje reá hagyományozott. Ilyképpen 
tehát egyfelől a rá hagyott tevékenységet folytatja egészen meghatározott körülmények 
között, másfelől pedig egészen megváltozott tevékenységgel a régi körülményeket 
módosítja." Mindennek szem előtt tartása különösen nélkülözhetetlen a felszabadulást 
követő átmeneti korszakban, amelyben a régi politikai rendszerek összeomlása csupán a 
fejlődés lehetőségét teremtette meg. A lehetőségeket a társadalmi és gazdasági szférában is 
kemény küzdelmek árán válthattuk valóra, az irodalom történetében pedig számolnunk 
kellett azzal a bonyolult folyamattal is, amely során az alap változásai megszülik az új 
esztétikai minőségeket. S ma már nem is annak a bizonyítása az időszerű, hogy az 
irodalomtörténetet mint összefüggést, a társadalmi-gazdasági determináció határozza meg, 
hanem annak felkutatása, hogy miként megy végbe a két szféra egymásra hatása. Az 
átmenetiség tehát a felszabadulás és a szocialista fordulat között nem üres fogalom, 
hanem ennek a bonyolult folyamatnak a megnevezése, a kontinuitás és diszkontinuitás 
megnyilatkozása. Ennek jele, hogy az 1945 utáni rövid szakasz tette közismertté a 
népi demokrácia fogalmát, amely nemcsak a szocialista perspektívát foglalta magában, 
hanem azokat a konkrét társadalmi és nemzeti viszonyoknak a hatását is, amelyek között 
a népek egy része elkezdhette új történelme formálását. Magyarországon a népi 
demokrácia fogalma a harmincas évek végén a kommunista népfront-politika jegyében 
került a szóhasználat körébe. 1938-ban tűnt fel először a debreceni Tovább című folyóirat 
lapjain, többek között Kállai Gyula Népi arcvonal című írásában. Ugyancsak Kállai Gyula 
írta azt a röpiratot, amelyet az ügyészség azonnal elkobozott, s amely már a Népi 
demokrácia címet viselte. Az időpontot és a motívumokat tekintve könnyen felismerhető, 
hogy ez a fogalom szoros kapcsolatban állt a magyarországi népfront-politika uralomra 
jutásával. Révai József annak idején így foglalta össze Marxizmus és népiesség című 
tanulmányának fő gondolatát: „Az a népi demokrácia, amelyre mindkét irányzat (a népi 
írók két baloldali irányzata) törekszik, nem győzhet anélkül, hogy a népi egység gerincét 
ne a munkásság és parasztság szövetsége alkossa, akár a parasztság polgárosodása és az úri 
középosztály leváltása lesz ennek a népi demokráciának fő eredménye, akár pedig a 
szocializmushoz való átmenet előkészítése. Mindkét esetben népi demokráciáról lesz szó, 
de míg az előbbiekben a népi demokrácia polgári elemein, megállapodásra törekvő tenden-
ciáin lenne a hangsúly, addig az utóbbi esetben a népi demokrácia előremutató, a jövő felé 
törő, továbbfejlődésre késztető tendenciáin lesz a hangsúly." A felszabadulás után e 
kétféle népi demokráciáról közeli egymásutánban esik szó. Ekkor már a polgári demokra-
tikus átalakulás is népi demokráciának minősül, s nemcsak a polgári pártok véleményében, 
hanem a népi írók által vezetett Nemzeti Paraszt Párt koncepciójában is. Veres Péter 
például egy ideig a polgárosodó parasztot tekintette politikai célnak, s ez idő tájt ez a cél 
lebegett Erdei Ferenc szeme előtt is. S a népi demokratikus koncepció nemcsak a Nemzeti 
Paraszt Párt paraszt-programját határozta meg, hanem szélesebb értelemben a népi írók 
nép- és nemzetszemléletét is. Veres Péter ki is fejtette, hogy ő szívesebben használta a 
nemzet helyett a nép fogalmát, mert szerinte a nemzet fogalma körében az uralkodó 
rétegek voltak a dominánsak, a nép a történelem alatt élt, nem tartozott a nemzethez. 
Ugyanígy hiányolta a nép fogalmát a polgári demokrácia jelentéséből. De ő és eszmetársai 
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a népen és a népin mindig mást értettek, mint a jobboldal, amely számára a nép 
misztikum volt. A népi demokrácia fogalma tehát a szövetségi politika stratégiai koncep-
ciójában gyökerezik, s tartalmának eltorzulása összefügg a szövetségi politika későbbi 
kiüresedésével. — A felszabadulás után persze a népi demokrácia fogalmáról folyó vita csak 
következménye volt a nagyobb összecsapásnak, melynek tétje a szocialista vagy a polgári 
fejlődés volt. Aligha véletlen, hogy az első nagy vita, mely 1945. június 26-ától július 6-ig 
zajlott le a budapesti tudományegyetemen, a népi demokrácia tartalmát választotta 
tárgyául. Ezen a korabeli koalíciós pártok valamennyi legtekintélyesebb vezetője részt 
vett, hogy nézeteik mennyire nem mérlegelhetők csupán a párt-érdekek szerint, azt 
legnyíltabban Erdei Ferenc mondotta ki: „Mi tehát sajátlagosan a mi népi demokráciánk? 
A nép felszabadulásának a politikai módszere, éspedig nem aranyszabályokkal körülírt 
rend, hanem felszabadulási folyamat. Lényege ugyanaz, ami minden más kor demokráciá-
jának: a nép szabadsága, helyesebben felszabadulása minden idegen akarat önkénye és 
kötöttsége alól. Közelebbi értelme és konkrét jellemvonásai azonban nem a demokrácia 
korábbi történeti formáiból érthetők meg, hanem az adott történeti helyzetben és abban 
a törekvésben világosodnak meg, hogy a népnek, a parasztságnak és a munkásságnak 
végérvényesen fel kell szabadulni. Csak így érthető meg minden, amit ma csinálunk. Most 
ennek a népi demokráciának a magyar társadalom nagyon jellegzetes színhelye, mert a 
magyar nép, a parasztság és a munkásság különlegesen alá volt rendelve egy feudális, 
fasiszta uralomnak." A vita következő szakasza a Valóságban bontakozott ki 
1945—46-ban, amikoris a fő téma már a magyar népi demokrácia válsaga volt, a kérdés 
pedig az, miként lehetne megoldani a koalíciós pártok között kialakult ellentéteket és 
bizalmi válságot. Volt, aki a magyar népi demokrácia fejlődésének további szakaszán a 
középpártoktól - a Szociáldemokrata Párttól és a Paraszt Párttól - várta a megoldást, egy 
életképes kormánytöbbség megalkotása útján. A kor vitái nyomán a kommunista kon-
cepciót elsősorban Lukács György fogalmazta meg, 1946-ban megjelent nevezetes tanul-
mányában, az Irodalom és demokráciában. Lukács itt határozottan megkülönbözteti a 
polgári és népi demokráciát, az elsőben formális, a másodikban pedig a tartalmi elemek 
túlsúlyát állapítva meg. A népi demokrácia Lukács szerint elsősorban közvetlen demok-
ráciát jelent, s bár ő a népi demokrácia jövendő fejlődésének távlatában a szocialista 
társadalom kialakítását látta, az átmeneti korszakban magát a népi demokráciát nem 
tekintette a szocializmus egyik formájának. Mai történelmi tudásunk birtokában könnyű 
ezeket a koncepciókat bírálni, de bírálatunk nem fedheti el a bennük rejlő, ma is érvényes 
törekvést: az öröklött viszonyok, az adott valóság figyelembevételét a jövő megtervezésé-
ben. Aligha véletlen, hogy a fordulat éve után a dogmatikus politika első támadása Lukács 
György koncepciója, s ezen belül népi demokratikus taktikája és stratégiája ellen irányult, 
s csakhamar olyan rendszert alakított ki, amely nemcsak a népi demokrácia átértelmezését 
vonta maga után, hanem a reális szövetségi politika de facto felszámolását is, valamint a 
voluntarista beavatkozást a szerves fejlődésbe. 

Ha elfogadjuk a kontinuitás és diszkontinuitás történeti elvét, akkor az 1945 és 
1948—49 közötti időszakot a magyar történelemben önálló korszaknak tekinthetjük, s 
legalábbis előfeltevésként joggal építhetjük rá az irodalomtörténeti periodizációt is. Az 
előfeltevés azonban természetesen csak kiindulópont lehet, ahonnan elindulva végig kell 
járnunk azt az utat, amelyet a korabeli irodalom belső összefüggései mutatnak. Lehet-
séges, hogy végül is kiindulópontunkhoz érkezünk vissza, de előfeltevésünk ekkor már 
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következtetés lesz. Mert a nagy társadalmi és politikai átalakulások megváltoztatják ugyan 
az irodalom mozgásirányát is, a történelem és az irodalomtörténet egyidejűsége azonban 
nem szükségszerű. Többek között erre utal Lukács Györgynek az „egyenlőtlen fejlődés-
ről" szóló tétele, amely a magyar marxista irodalomtörténetírás kezdeti szakaszában 
figyelmeztetett a társadalmi-politikai történés és az irodalom alakulása közötti direkt 
kapcsolat feltételezésének vulgaritására. De nemcsak saját előtörténetünk tapasztalatai 
állnak rendelkezésünkre, hanem a magyar irodalomtudomány korábbi, marxizmus előtti 
kísérletei is. A két világháború közötti korszak legnagyobb teljesítményű és a maga 
koncepcióját a legkövetkezetesebben végiggondoló irodalomtörténésze, Horváth János, 
már a húszas évek elején az önelvű irodalomtörténeti rendszerezés eszményét állította a 
különböző vulgarizmusokkal szembe. Az ő példája azonban azt is jelzi, hogy az önelvű 
rendszerezés elvének alkalmazása akkor kerül igazi próba elé, amikor a társadalmi elv 
integrálását is magába foglalja. Az „önelv" ugyanis fogalmilag épp úgy ellentéte a 
formalizmusnak, mint a szociológiai irodalomtörténetnek. Horváth János gondolatmenete 
ott válik problematikussá, ahol az önelvűség elvont eszményét összekapcsolja egy konkrét 
rendszerezési szemponttal. Híres meghatározása — „az irodalom írók és olvasók szellemi 
viszonya, írott művek közvetítésével" — ugyanis háttérré teszi a társadalmat, képtelen 
érvényesíteni az irodalom társadalmi determináltságának elvét. A következtetés egy-
értelmű lehet: a formalizmuson, a szociológiai megközelítésen és a vulgáris materia-
lizmuson egyaránt túl kell lépnünk, tehát metaforikusán szólva: nem elég megmutatni az 
összefüggések pólusait, az ívét is végig kell követni. Az ehhez szükséges elvek és mód-
szerek felkutatásában még az antihistorikus irányzatok is segítenek, nem beszélve az 
úgynevezett egzakt iskolák kihívásáról. A bennük kifejeződő elutasítás vagy kétely 
ugyanis a történetiség végiggondolatlanságának szülötte, s ha a kihívást elfogadjuk, azt is 
felismerhetjük, hogy a történetiség fő kérdése az egyes műnek és annak a folyamatnak a 
viszonyítása, amelyet a művek között feltételezünk. S itt érkezünk el a kontinuitás és 
diszkontinuitás gondolatának ahhoz a funkciójához, amelyet Lukács György nagy esztéti-
kája ír le, amely egyszerre távolít a történelmi változások dialaktikájának témájától, s visz 
közelebb annak lényegéhez. Lukács György is utal rá, hogy kiindulópontja az emberi 
tudat fejlődésének folyamata — a maga valódi hullámzásaival, elágazásaival, neki-
lendüléseivel és visszaeséseivel. Az irodalom és a művészet szerepe azonban e folyamatban 
nem ismerhető fel hitelesen, ha nem számítjuk be, hogy az emberiség fejlődésének 
folytonossága olyan egyes tükörképekben ragadható meg, amelyek magát a folyamatot 
„közvetlenül egy adott pillanat konkrét hic et nunc-jaként" mutatják. Lukács György 
ebben a kontinuitás és diszkontinuitás dialektikájának általános érvényesülését látja, 
amelynek csupán megnyilatkozása az egyes mű és az irodalomtörténeti vagy művészeti 
folyamat viszonya. Az egyes mű itt a diszkontinuitás, Lukács György másik szavával: a 
pontszerűség. Az esztétikum eredeti formája — szerinte — csak az egyes művész és az 
egyes mű legnagyobb fokú pontszerűsége lehet, s minden általánosító összefoglalás ezt 
változtatja fogalmivá, tehát egy másik, számára új szférába helyezi ezt az eredeti és 
hamisítatlan jellegzetességet. Mindebből két összefüggő következtetést von le. Az egyik az 
általánosítás belső kötöttségeire figyelmeztet: „Egy eredeti esztétikai tényállás álta-
lánosításának . . . a mindenkor meglevő mű egyediségén csak úgy szabad túlmenni, hogy 
ez az egyediség, fogalmilag megszüntetve, a lehető legsértetlenebbül megőrződjék". Másik 
következtetése az általánosítás objektivitásának követelményét állítja fel: „ . . . a pont-
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szerű elv képviselője, a mű nem csupán a fejlődés többé-kevésbé elvont pontját jeleníti 
meg, h a n e m . . . ez a pont annak a döntő meghatározásokat magában foglaló 'világnak' 
minőségileg sajátos, zárt rendszere, amelynek közvetlen-intenzív, konkrét-elmélyült 
átélése az esztétikai magatartás lényegét teszi k i . . . És ebben - mindegy, hogy az alkotó 
vagy a befogadó tud-e róla — az emberi fejlődés folytonosságának mozzanata is tételezve 
van." Az így megrajzolt viszonyrendszerben az egyes mű és az általánosítás révén létrejövő 
nagyobb egységek — például a műfaj vagy a korszak — nem alá és fölérendeltségben állnak 
egymás mellett, hanem inherens kapcsolatban. Amely inherenciának egyik jele, hogy az 
igazi műalkotás az általánosításban rögzített törvényeket nemcsak alkalmazza, hanem el is 
mélyíti, sőt ki is tágíthatja. 

Ha az irodalomtudomány történetének tanulságait is felidézzük, nyilvánvalóvá válik, 
hogy Lukács György olyan dilemmából mutat kiutat, amely régóta kíséri az irodalom-
történeti rendszerezéseket. A dilemma kiváltója, itt természetesen a történész nélkülöz-
hetetlen általánosító nagyobb egysége: a korszak. Azt ugyanis hamar fölismerte a törté-
neti gondolkodás, hogy a történeti folyamat létének elismerése nem elég, mert a végtelen 
folyamat megragadhatatlan, s voltaképpen éppúgy a mozzanatok kizárólagosságát 
szuggerálja, mint az antihistorikus szemlélet. A történeti gondolkodás próbája tehát a 
korszak-értelmezés, amelyben Wellek és Warren két végletet ír le. Az egyik póluson az a 
korszak-értelmezés áll, amelyet a skolasztika nominalistának nevez, s amely ,,a korszak-
fogalmat önkényesen illeszti rá egy olyan anyagra, amely a valóságban állandóan irány 
nélküli buzgás". Ezzel szemben az ugyancsak skolasztikái értelemben vett realista kor-
szak-felfogás a korszakot egy elvont szellemi lényegnek minősíti, s a művekben, illetve a 
művészeti tendenciákban megfigyelt közös szellemi vonásokat nem csupán genetikusan 
rokon művek „kollektív egységének" tekinti, hanem objektív szellemiségnek, amely 
úgyszólván testet ölt a konkrét művészi jelenségekben. A két szélsőséges álláspont között 
természetesen számos közbülső megoldás található, s például Wellek nem csupán azzal 
minősíti a végletes álláspontokat, hogy leírja őket, hanem azzal is, hogy felismeri bennük 
a hamis alternatívákat: Az ő értelmezése közel áll a marxista irodalomtudomány állás-
pontjához, mert a korszakban nem a történeti valóságtól független ideál-típus, hanem az 
egyes müvek és viszonylataik objektív jegyeinek általánosító tükröződését látja. De sem az 
ő korszak-értelmezése, sem pedig Lukács György kontinuitás-diszkontinuitás elve nem 
menti fel az irodalomtörténészt az alól, hogy megkeresse a rendszerező elvet, azaz azokat 
az objektív jegyeket, amelyek általánosító tükröződését minősítjük egy-egy korszak 
lényegi összetevőinek. Lukács György a mű és a műfaj viszonyának megállapítására 
alkalmazza a kontinuitás-diszkontinuitás elvet, ha azonban magát a műfajt is összevetjük a 
folyamattal, tovább kell folytatnunk gondolatmenetét, s éppúgy a korszakhoz jutunk, 
mintha a művek és az össz-folyamat viszonyát vizsgáljuk. Ismeretes, hogy e viszony 
felderítésében elődeink hol a stílustörténethez folyamodtak, hol pedig a szellemtörténet 
vagy az eszmetörténet koncepciójára építették rendszerezési kísérleteiket. Nincs itt 
lehetőség e korszakértelmezések mérlegelésére, s talán szükség sincs rá, hiszen csak 
összefoglalhatnánk a vonatkozó gazdag szakirodalom elemzéseit és bírálatait. Tanul-
ságaikat azonban aligha nélkülözhetjük, hiszen az igazság a mi tudományunkban is 
folyamat, amelyben még a tudománytörténetté vált koncepciók is alkotó szakaszok vagy 
tovább élő és újrafogalmazódó gondolatok. Hadd utaljak mégis legalább azokra a javalla-
tokra, amelyek ebben az intézetben születtek, s amelyek a közös gondolkodás jeleként a 
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legközvetlenebbül ösztönzik a mi gyakorlati irodalomtörténeti munkánkat. A fő kérdés 
természetesen a mi irodalomtörténet-elméleti töprengéseinkben is a társadalmi-politikai 
történés és az irodalom alakulása közötti kapcsolat hiteles rekonstrukciója. Más szóval az, 
hogy van-e egy közbülső közeg, amelyben megfigyelhetjük a társadalmi formáció és az 
irodalom alakulásának egymásra hatását. Sőtér István szerint ez a közbülső közeg „az 
emberi lényeg", mert „a történelmi korszakok is az ember korszakai, vagyis 'antro-
pológiai' jelenségek, melyekben az 'emberi lényeg', illetve az emberi természet változásai 
nyilatkoznak meg az irodalmi vagy eszmei irányzatok kialakulásában, változásaiban vagy 
elhalásaiban." Ez a koncepció kiiktatja a társadalmi és művészi szféra közötti vulgáris 
kapcsolatok igénybevételét, s ugyanakkor megőrzi a társadalmi meghatározó elvét. 
Erénye továbbá, hogy alapvetés akar lenni, amelyre ráépülhet a hatásmechanizmus többi 
részlet felismerése is. Például annak az ellentmondásnak a feloldása, amely az emberi lényeg 
és az irodalom változásainak mennyiségi különbségében nyilatkozik meg. Ennek az 
ellentmondásnak a felismerése vezette el Szabolcsi Miklóst ahhoz a javaslathoz, hogy — az 
Annales Kör gyakorlatát adaptálva — a rövid időtartam mellett különböztessük meg ahosszü 
időtartamot, amelyben már megfigyelhetők a mindkét szférát és a közbülső közeget — tehát 
az emberi lényeget kifejező változások is. Tehát a korszak megragadhatóságát ő is ж 
irányzat, vagy az áramlat segítségével reméli — felhasználva egy korszak belső szerkezetének 
elemzését éppúgy, mint az áramlatok és irányzatok működési módjának, valamint a 
társadalmi tudat szerkezetének vizsgálatát. Szili József - Lukács és D. Malone nyomán — 
ugyancsak arra a következtetésre jut, hogy a művészet dialektikus fogalma szerint értelme-
zett irodalom voltaképpen csak a nagyléptékű periódusokban rendszerezhető. Ezek a 
gondolatmenetek párhuzamosak a rokontudományok legjobb történetiség-koncepcióinak 
kialakulásával is. Hadd utaljak például Németh Lajosra, aki több tanulmányt szentelt a 
periodizálás elméletének, s aki szintén a korszak dialektikus történelmi értelmezésében látja 
a megoldást, ö azonban nemcsak az általánosítás egységeinek időbeli kitágítását javasolja, 
hanem térben is szélesebb terepen — az úgynevezett kulturális mezőn — véli lehetségesnek a 
reális összefüggések feltárását az egyedi mű, a művészet mint intézmény és folyamat, 
valamint a társadalmi változások között. 

Közelebb jutottunk-e tehát legalább elméletileg átmeneti korszakunk irodalmának 
hiteles rendszerezéséhez? Kétségtelenül igen, még akkor is, ha nehézségeinket még jobban 
látjuk, mint a történetiség újabbb elméleti vitái előtt. Hiszen a mi korszakunk meg-
lehetősen rövid tartam, amelyre aligha alkalmazhatók a vázolt gondolatmenetek leg-
hasznosabb következtetései. Az azonban bizonyos, hogy a történeti rendszerezés ebben a 
rövid tartamban is csak akkor lehet hiteles, ha egyaránt figyelembe veszi azt a konti-
niutást és diszkontinuitást, amely a korszakváltásokat meghatározza, s amely szorosan 
összefügg a folyamat és az egyedi mű dialektikus viszonyával. 
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Ju. V. BOGDANOV 

AZ IRODALMI KORSZAKVÁLTÁS PROBLÉMÁJA 
TÖRTÉNETI-TIPOLÓGIAI MEG VIL AGÍ T ASB AN 

1. A közép- és délkelet-európai országok irodalmi folyamata iránti megkülönböztetett 
érdeklődés célszerűségét az 1940-es évek második felének vonatkozásában úgy látszik, 
nem szükséges túlságosan széleskörűen bizonyítani. Az adott országok legújabb irodalom-
történetét áttekintő munkák bármelyikében megtalálható periodizációs javaslatok több-
ségében a negyvenes évek második fele mint a háború utáni irodalmi fejlődés önálló 
övezete különül el. Általában véve nincs nézeteltérés e rövid időszak alapvető tartalmát 
illetően sem, amelynek lényege így vagy úgy abban látszik, hogy az irodalom széles, 
frontális módon bekapcsolódott az új szükségletek és az időszerű feladatok megoldásába. 

Ugyanakkor az elmúlt három évtizedben nem kevés ellentmondó ítélet is fel-
halmozódott e periódus értékelésével kapcsolatban. Az egyes ítéletek ellentmondó volta a 
rákövetkező irodalmi folyamat sorsfordulataira vonatkozó felfogások különbségeiből 
eredt. Az ötvenes évek elején, például, úrrá lett egy olyan tendencia, amely lebecsülte a 
40-es évek irodalmában végbement pozitív belső elmozdulásokat. Az 50-es évek végén, 
ezzel szemben hallani lehetett az irodalmi élet ama természetes tarkaságának állandósítá-
sára, kritikátlan eszményítésére felhívó hangokat, amely tarkaság a 40-es éveket jellemezte 
és csakis ez évek sajátja lehetett. [ . . . ] 

Azt kell gondolnunk, hogy a kritikai nézetkülönbségek okai nem csak a szubjektív 
szférában — a kritikusok eszmei-esztétikai elfogultságaiban vagy ellenszenveiben gyöke-
reznek. A különböző interpretációk számára bizonyos alapot ad az adott időszak 
bonyolult, messze nem egyjelentésű, belső problematikája is. Sajátossága „mellékes", 
közvetett — csupán a megelőző és a rákövetkező időszaktól való eltérésén vagy hozzá való 
hasonlóságán keresztül történő - feltárásának metodikája ma már elégtelennek bizonyul. 
Szükség van arra úgy látszik, egyik oldalról, hogy a reális tényanyagot világos irodalom-
történeti elemzésnek vessük alá, másrészről szükséges, hogy az irodalmi korszakváltás 
általános tipológiája szempontjából mélyebben megértsük ez évek irodalmi fejlődésének 
belső törvényszerűségeit. 

2. Az 1945—1945/9-es évek önálló jelentőségét mindenekelőtt a forradalmi fejlődés 
folyamatának általános történelmi jelentősége határozza meg. Az ebben az időszakban 
végbement társadalmi és politikai elmozdulások gyökeres, formációs jellegűek. Az átala-
kulások megfordíthatatlansága és mélysége az adott országok és népek történetében új 
korszak kezdetét jelenti, az átmenetiséget mint a tárgy alt fejlődési szakasz fő történeti 
minőségét a történészek behatóan kutatták és megalapozták a népi demokratikus forra-
dalom fokozatos elmélyülése és szocialista forradalomba történő átnövése szempontjából. 
A demokráciáért és a szocializmusért folytatott harc reális összefüggése, a demokratikus 
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és szocialista feladatok egyenes kölcsönös kapcsolata a forradalmi folyamat szerves 
folyamatosságát, magának az átmeneti időszaknak viszonylagosan gyors lefolyását idézték 
elő. 

Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy az „átmenetiség" fogalma az emberek milliói 
korábbi, megszokott életmódjának hirtelen összezúzását, a tömegek (köztük a művészek) 
társadalmi tudatának igen gyors átrendeződését, beállítottságuk gyökeres megváltozását 
jelöli. Az „átmenetiség", bár leginkább a „békés" politikai formákban lezajló, de a 
forradalmi élcsapattól, a kommunista pártoktól mindazonáltal maximális erőfeszítést, a 
legnagyobb fokú fegyelmet és szervezettséget igénylő legélesebb osztályharcot is jelenti. A 
forradalom feltárta a történelmi folyamat „éleit", és az irodalomnak, amely tanúja, ha 
nem éppen résztvevője volt ennek a grandiózus szociális kataklizmának, feltétlenül tudo-
másul kellett vennie a történelemnek ezt a vaslogikáját. 

3. Ebben az időben valóban minden nemzeti irodalomban bonyolult belső el-
mozdulások mennek végbe, amelyek jelt adnak az irodalmi erőknek a kor alapvető 
társadalmi-szociális tényezői hatása alatt bekövetkező fokozatos beállítottság-váltásáról és 
polarizálódásáról. Az írók többsége felismeri a művészet megújulásának szükségességét. 
Világnézeti problémák kerülnek előtérbe; a kritikában folyó eszmei küzdelem - gyakran 
közvetlen formában — két fő politikai beállítottság harcát tükrözi vissza. A legnagyobb 
jelentőségre úgy az elméletben, mint különösképpen a művészi gyakorlatban az örökség 
megválasztásának, a múlttal való szakítás mértékének problémája tesz szert, más szavak-
kal az a probléma, hogy hogyan függ össze az irodalom minőségi változása és a történe-
tileg szükségszerű folytonosság? A probléma megoldásának különböző változatai az 
alkotók egyéni művészi evolúciójával vannak összefüggésben. Általában lehet beszélni az 
irodalmi mozgás szerves voltáról, az élethez való közeledés, az új valóság elsődleges 
elsajátítása útján. 

Magától értetődik, hogy ezekről az általános folyamatokról beszélve nem lehet a 
számításból kihagyni a reális nemzeti irodalmi szférában való megjelenésük sajátosságait. 
Hasonló irányultság esetén ilyen vagy olyan konkrét feltételek között e folyamatok, 
természetesen nem egészen egyformán, hanem az intenzitás más-más fokán, a hagyo-
mányok eltérő összességére támaszkodva stb. mentek végbe. Ezzel kapcsolatban szeret-
nék néhány szót szólni a szlovák irodalom helyzetéről, amely ezekben az években jut el 
abba a stádiumba, hogy új nemzeti arculatot kapjon, az új eszmei-művészi közösség 
létrejöttének fázisába. Vitathatatlan, hogy e folyamat végső szabályozója az élet mozgása, 
a kommunista párt vezetése alatt az országban gyökeres társadalmi-gazdasági átalakulá-
sokat végrehajtó dolgozó tömegek tevékenysége volt, de az új valóság nyomása eltérő 
értelmezéseket kapott a művészi gyakorlatban. Érzékelve a régi poétika elégtelenségét, az 
alkotók a művészi munka folytatásának a maguk számára szerves útját keresték. Ebben a 
pillanatban nem annyira a régi megtagadásáról volt szó, mint inkább mindannak meg-
őrzéséről a továbbfejlődés során, ami jónak bizonyult mindegyik alkotó korábbi munkássá-
gában és az irodalom korábbi tapasztalataiban általában. A művészi személyiség alapvető 
vonásainak, az író művészi írásmódjának, végeredményben a fejlődő élet bonyolult, 
dinamikus panorámáját visszatükrözni hivatott művészet stiláris sokféleségének megőrzé-
séről volt szó. 

Tágas teret hagyva a művészi keresések számára, nem kötve szigorú előírásokhoz a 
művészet stiláris lehetőségeit, a haladó marxista kritika a művészek figyelmét a végbement 
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események történelmi értelmének igazi megértésére összpontosította, hangsúlyozta az 
irodalom alkotói társadalmi elkötelezettségének elsődlegességét. „Végül is az író missziója 
a nemzet életében: írni", — mondta, egyebek között, Novomesky, a cseh írók 1946-os 
első kongresszusán elhangzott felszólalásában. „Csak arról van szó, hogy az író tisztába 
jöjjön azzal, miről kell írnia és ami a legfőbb, milyen szempontból kell az életet 
szemlélnie, amelyet művében ábrázolni akar és amelyet művészetével újra kell alkotnia és 
építenie. — Az utóbbi hat év kemény megpróbáltatásai az író számára megmutatják a 
helyes irányt." 

Az irodalom új valóság felé történő mozgásának szerves voltáról beszélve, magától 
értetődik, hogy nem korlátozzuk azt a művészek munkásságának spontán „kor-
szerűsödésére". A valóság olyan volt, hogy az alkotóktól álláspontjuk tudatos meg-
határozását követelte a fellángoló elkeseredett harcban. „Ha beismerjük, hogy „hadi-
állapotban" vagyunk - írta 1946-ban M. Chorvath —, akkor a mi tevékenységünknek is, a 
kultúra területén, harcos megalkuvás nélküli jellegűnek kell lennie . . . Erre minket nem a 
művészet szeretetének elégtelensége ösztönöz, nem a specialisták munkájának lenézése, 
nem a személyiség szuverén jogának lebecsülése, de annak az öntudata, hogy egy ütközet 
kellős közepén vagyunk, és hogy a kultúra, annak termékei a harc legfontosabb eszközei 
közé tartoznak." A további utak megválasztásának problémája az irodalomban, ilyen 
módon, elkerülhetetlenül összekapcsolódott a kor alapvető szociális-történelmi alterna-
tívájának megoldásával (sőt, végeredményben a választást az irodalomban ennek az 
alternatívának a megoldása váltotta ki). 1948 februárjában Csehszlovákia dolgozói a 
kommunista párt vezetésével véglegesen választottak. A művészek döntő többsége úgy 
fogadta a forradalomnak ezt a győzelmét, mint saját legfénylőbb reményeik és vára-
kozásaik beteljesülését, mint saját győzelmüket. 

1948. április 8-án, a nemzeti kultúra összállami kongresszusának megnyitása előestéjén, 
Bratislavában folyt le az „Umelecka beseda slovenská" (Szlovák Művészeti Egyesület) 
nevű, soraiban gyakorlatilag a szlovák irodalom és művészet minden kiemelkedő alkotóját 
egyesítő hagyományos szervezet ünnepi ülése. Az ülésen, amelynek jelszava ez volt: 
„Művészet az új társadalomban", egyhangúlag elfogadták „A szocialista humanizmus 
manifesztumát". Ennek a rendkívül érdekes dokumentumnak az elemzése világosan 
tanúskodik arról, hogy az ülés minden egyes résztvevője egyértelműen támogatta a szocia-
lizmus építésének gondolatát, hogy őszintén, tudatosan törekedtek összhangba hozni 
munkásságukat, irodalmukat és a művészetet általában, azokkal a feladatokkal, amelyeket 
az új szocialista társadalom építésének korszaka tűz ki. A „szocialista művészet prog-
ramja" teljesítésének legfontosabb feltételeként ismerték el „a tudományos szocializmus 
elméletének és gyakorlatának mély elsajátítását" „minden művészi vállalkozás azo-
nosítását a dolgozó tömegek tevékenységével." Emellett a „Kiáltványban" hangsúlyozták 
a művészet sajátos helyzetének józan figyelembevételét, amely „az írásmódot tekintve 
ma nálunk nem homogén, különböző áramlatok és stílusok vannak képviselve benne. 
Ezzel a jövőben is számolni kell. A szocialista humanizmus programjához csatlakozó 
haladó művészek nem tudják egyszeriben megtagadni művészi múltjukat, művészi ered-
ményeiket és tapasztalataikat, amelyekre, sokéves művészi munkásságuk során tettek 
s z e r t . . . Az új (és ahogy egy másik helyen hangsúlyozzák — „egységes") írásmód és az új 
művészet kialakulása ilyen módon alkotói folyamat lesz, amelyet új művészi felfedezések 
visznek előre. Ez a folyamat nem vezet mindannak megtagadásához, amit eddig az 
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időpontig létrehoztak, de a megelőző művészetből fog kiindulni, szerves továbbfolytatása 
lesz annak . . . " 

„Az 1945— 1949-es évek irodalmi folyamatának belső értelme az új társadalmi szituá-
cióval összhangban — Sztanislav Sihatlák szlovák irodalomtudós helyes megállapítása 
szerint — az irodalom úgy a társadalmi funkcióját, mint művészi arculatát tekintve új 
típusának konstituálásában rejlik. A szocializmus és a realizmus fogalmai úgy rajzolódtak 
ki, mint az adott évek progresszív irodalmi atmoszférájának szerves elemei." 

Egészében véve a 40-es évek második felét úgy kell tekintenünk, mint az eszmei és 
művészi erők belső átcsoportosulásának időszakát, amely döntő mértékben előkészítette 
kölcsönhatásuk új rendszerét az azt követő, lényegében a szemünk előtt kibontakozó 
korszakban. íme, ezért merült föl elkerülhetetlenül ez időszak jelentőségének kérdése a 
szocialista országok 35 éves irodalmi fejlődésének láncolatában. Ebből a szempontból a 
40-es évek úgy jelennek meg előttünk, mint az új nemzeti és — tágabban — nemzetközi 
szocialista irodalom, e sajátos eszmei-esztétikai rendszer hosszan tartó formálódásának 
első, kezdeti fejlődési szakasza. A 40-es évek irodalmi fejlődésének történeti és művészeti 
logikája így a legfontosabb tanúbizonysága annak, a nemzeti irodalmak mindannyian 
szervesen haladnak azon az úton, amely a szocializmus korába történő minőségi átalakulá-
sukhoz vezet. 
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V. SZEREDA 

A SZOCIALISTA IRODALMI TRADÍCIÓK FOLYTONOSSÁGA 
ÉS DÉRY TIBOR MUNKÁSSÁGA 1945-1948-ig 

Az az időszak, amely jelen szimpózium vizsgálatának tárgya, a magyar irodalomban a 
demokratikus erők egyesülésének ideje, sok író bonyolult és belsőleg ellentmondásos 
átállásának kora a népi demokrácia oldalára, a marxista kritikai realizmusért folytatott 
harcának etapja volt. Az 1945—48-as évek irodalmi fejlődésének ezeket a meghatározó 
momentumait elég jól és különböző oldalakról tanulmányozták a magyar irodalom és 
esztétika történészei. Példaként megemlíthetjük Béládi Miklós munkáit, amelyek az 
időszak általános történeti-irodalmi képét nyújtják, Agárdi Péter tanulmányát a kritika 
történetéről, Szerdahelyi István írásait a magyar esztétika történetéről stb. 

A kutatók többsége joggal szemléli úgy ezt a szakaszt, mint egy külön, előkészítő 
etapot, mint eszmei-esztétikai álláspontok aktív kialakulásának, differenciálódásának idő-
szakát, amely a magyar irodalom egész rákövetkező fejlődését sokban meghatározta. 

Az irodalomtudomány, úgy tetszik nekünk, még nem teljes mértékben értékelte eme 
évek irodalmi folyamatának egyik legfontosabb oldalát. Azoknak az íróknak az 
1945—1948 közötti évek magyar irodalmi életében játszott szerepéről van szó, akik már 
1945-ben, sőt, közülük sokan - jóval korábban, világosan felismerték, hogy a magyar 
társadalmi fejlődés egyedül elfogadható perspektívája a szocializmus. Mint ismeretes, 
közéjük tartoztak Benjámin László és Zelk Zoltán költők, a „népi írók" táborában induló 
Darvas József és Veres Péter, a belső vagy külső emigrációból visszatérő prózaírók, mint 
Déry Tibor, Nagy Lajos, Illés Béla és Gergely Sándor. A felsoroltak és sok más író 
műveiben és társadalmi-publicisztikai tevékenységében a háború előtti szocialista irodalmi 
tradíciók folytonosságának jelentős erősödése testesült meg. 

Magyarország felszabadítása után a szocializmus irodalmi táborában jelentős helyet 
foglalt el Déry Tibor, a szó kiemelkedő magyar művésze, akinek életútja és írói pályája 
két éve zárult le. Déry Tibor hosszú és nem mindig egyenes útjának betetőződése arra 
kötelezi az irodalomtudományt, hogy pontosabban és elfogulatlanul értékeljük helyét a 
XX. század magyar irodalmában. Nemcsak az író szerepét kellene értékelni a magyar és 
tágabban - az európai - regény fejlődésében, nemcsak a személyes és művészi sorsa 
közötti összefüggést (erről már sok szó esett a szakirodalomban, részben a Déry-monográ-
fiák szerzői: Pomogáts Béla és Ungvári Tamás részéről), de értékelni kell ennek a 
művésznek a helyét a magyar irodalmi folyamatban, a szocialista irodalom kialakulásában. 
Ami a 40-es évek második felét illeti, mint ismeretes, Déry maga, élete utolsó éveiben 
eléggé szkeptikusan értékelte szerepét ez időszak irodalmában. Mégis az idős író meg-
nyilatkozásai és önértékelései, aki gyötrődve élte át 1956 tragédiáját, amely az ő 
személyes sorsának is tragédiája lett, nem takarhatják el előlünk a kor objektív bizo-
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nyítékait: a háború utáni könyveket, cikkeket, Déry Tibor, a kommunista író megnyilat-
kozásait, amelyek mind a magyar szocialista irodalom élő és értékes örökségét képezik. 

Déry Tibor, az 1945-ig az olvasók előtt alig ismert író, nem véletlenül foglalt el a 
vizsgált időszak prózájában vezető helyet. Már a harmincas években, a baloldali avantgarde 
áramában lefolyt hosszan tartó művészi útkeresés után megalkotta (de publikálni akkor 
nem tudta) a két világháború közötti időszak irodalmának legjelentősebb realista müvét — 
A befejezetlen mondat c. regényt. Benne Déry — ahogy József Attila a költészetben 
(akihez eszmei és esztétikai tekintetben közel állt) - elsőként sokoldalúan feltárta az 
egykorú valóság központi problémáját, a munkások és a burzsoázia világának szemben-
állását. A monumentális regény, amely csak a népi hatalom idején látott napvilágot 
(1947-ben), a magyar szocialista irodalom vezető képviselői közé emelte Déryt. 

Az 1945—48-as években született új műveiben Déry Tibor a háború utáni irodalom 
számára legélesebb és legaktuálisabb kérdésekhez fordul. Közéjük tartozik annak a bűnös 
részvétlenségnek az elítélése, amelyet a magyar társadalom jelentős része tanúsított a 
háború idején (Tanúk című drámája, az ostromlott Budapest életét bemutató novella-
ciklusa, az Alvilági játékok), továbbá a háborús kegyetlenségek gyermekekben okozott 
súlyos erkölcsi-pszichológiai rombolásának elemzése (Jókedv és buzgalom című novellás-
kötete), végül a koalíciós időszak osztály-összeütközései (az Itthon című dráma). Reagált 
Déry Tibor a néptömegek teremtő, alkotó erőinek hatalmas lendületére (Munkás-
arcképek), de ugyanakkor figyelmeztetett a kispolgáriság veszélyeire is, amelyek az új élet 
útjára lépő dolgozó rétegek képviselőit fenyegetik (az Óriás című kisregény). 

Ezekben az években Déry Tibor nem alkothatott nagy lélegzetű epikai műveket, de 
éppen ebben az időben érlelődött meg végleges formában a munkásmozgalomról szóló 
nagy regény, a Felelet koncepciója, amelynek eszméje Déry gondolkodásában már 
1940-ben felötlött. 

Az igen gyorsan változó valóság és a szocialista fejlődés megnyíló perspektívája hatást 
gyakorolt az író eszmei-esztétikai fejlődésére is. Ez kifejeződött regénye demokra-
tikusabb, de nem leegyszerűsített stílusában, a forradalmi folyamatnak a Befejezetlen 
mondaténál mélyebb felfogásában, a 30-as évek magyar munkásmozgalma történelmileg 
hitelesebb és kritikusabb értékelésében, tartalmasabb forradalmi humanista eszmények 
kialakításában. 

Az, hogy 1948/49-ben a szocializmus felé való orientáció nemcsak a társadalmi-poli-
tikai szférában, de az irodalomban is győzelmet aratott, nem kis mértékben Déry 
Tibornak is köszönhető. Különösen nagy jelentőségűek ebből a szempontból publi-
cisztikai megnyilatkozásai, az irodalommal kapcsolatos polemikus cikkei, a Csillag c. 
folyóiratban végzett szerkesztői tevékenysége, a munkás olvasó közönséggel kialakult 
kapcsolatai. 1945-ben az író és párt című programcikkében Déry az elsők között fordul 
az írókhoz azzal a felhívással, hogy aktívan kapcsolódjanak be a párt alkotómunkájába, 
megsemmisítő kritikának veti alá azokat az irodalmárokat, akik nem szűnnek „bájosan 
kukorékolva bepanaszolni Istennél vagy a Sorsnál a világ fertelmes gonoszságát", és nem 
veszik észre, azt „a minden mozzanatában halálosan érdekes és megrendítő átalakulást", 
amelyet a magyar nemzet átél. Déry Tibor cikkeiben és felszólalásaiban 1945-től kezdve 
Beszéd-éig az írószövetség első kongresszusán (1951), a Levelek-ig a Felelet-tői (1952) 
megfigyelhető a társadalmilag elkötelezett irodalomért, az irodalom mélységéért és magas 
művészi színvonaláért folytatott harc megszakítás nélkül végighúzódó vonala. Különösen 
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fontosnak tűnik az a tény, hogy Déry — még az ötvenes évek elején kibontakozott, 
sematizmus-vita előtt — felhívta az írók figyelmét a veszélyekre, gyermekbetegségekre, 
amelyek az új szocialista irodalom egészséges fejlődését fenyegették, fellépett a felszínes 
optimizmus, illusztrativitás, az irodalom közvetlen hasznosságának a kritikában elterjedt 
elmélete ellen (Az optimizmusról, Levél egy kritikushoz 1948). [ . . . ] 

Déry Tibor és a szocialista irodalom más képviselőinek alkotó tevékenysége az 
1945—1948-as években arról tanúskodik, hogy a szocialista orientáció győzelme a magyar 
irodalomban objektíve elő volt készítve és a megelőző irodalmi fejlődés törvényszerű 
eredménye volt. 
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Sz. A. SERLAIMOVA 

HARC AZ IRODALMI FEJLŐDÉS SZOCIALISTA ÚTJÁÉRT 
A CSEH KRITIKÁBAN 1945-1948 

[ . . . ] Felszólalásomban az irodalmi fejlődés szocialista óljáért folytatott harc 
problematikájáról szeretnék beszélni a cseh kritikában 1945-1948-ig. Ez a küzdelem 
érdekes és tanulságos anyagot szolgáltat a minket érdeklő kérdéskörhöz. 

A két világháború közötti időszakban Csehszlovákiában erős forradalmi irodalom jött 
létre, amely olyan, nemzeti méretekben is jelentős alkotókat adott, mint V. Nezval, S. K. 
Neumann, I. Olbracht, M. Majerová, V. Vanéura, M. Pujmanová. Tekintélyes marxista 
kritika alakult ki: B. Václavek, Ju. Fuéik, K. Konrad, L. S t a l l . Kommunista írók és 
kritikusok alkották az antifasiszta ellenállási irodalom és az antifasiszta írói egyesülések 
magvát a cseh irodalomban. Miután Csehszlovákia felszabadult a fasiszta megszállástól, a 
cseh irodalom progresszív irányzata azzal is erősebbé vált, hogy az alkotó értelmiség széles 
körei megnövekedett szimpátiával fordultak a szovjet kultúra, a felszabadító nép 
kultúrája felé. 

A háború után az új csehszlovák köztársaság jellegéért kibontakozó küzdelemben az 
irodalom reális társadalmi erőt képviselt. Csehszlovákia Kommunista Pártja, amely már a 
háború előtti időkben is nagy figyelmet tanúsított a kultúra problémái és a kulturális 
személyiségek iránt, és amely az eredményes kultúrpolitika terén jelentős tapasztalatokra 
tett szert, rögtön arra törekedett, hogy megnyeije a szocialista eszmények számára az 
összes progresszív és demokratikus cseh írót. De annak fontosságát, hogy kivel tartanak a 
kultúra mesterei, a korábbi burzsoá rend restaurációjának hívei is felismerték, és nekik 
éppúgy megvoltak a tapasztalataik, arra vonatkozólag, hogyan lehet hatást gyakorolni az 
alkotó értelmiségre. A helyzetet nehezítette az a körülmény, hogy az ország hitleri 
megszállása idején a marxista kritika pótolhatatlan veszteségeket szenvedett: a fasiszta 
börtönökben és táborokban pusztult el Ju. Fuéik, K. Konrad, V. Václavek, E. Urx, a 
szocialista irodalom elismert szervezői és teoretikusai. A háborút követő évek cseh 
marxista kritikájában különösen ki kell emelni Z. Nejedly és L. S t a l l , valamint az új 
nemzedék képviselőinek a tevékenységét, akik az 1945-ben S. K. Neumann szerkesztése 
alatt újjászületett Tvorba című folyóirat kritikusai voltak. 

A CSKP-nek a háború utáni első években a kultúra területén hangoztatott jelszava „a 
népi és nemzeti kultúra" jelszava volt, amely a progresszív és nemzeti kultúra szociális 
aspektusát, e kultúrának a nemzet dolgozó többségének érdekeivel való kapcsolatát 
hangsúlyozta. [ . . . ] 

A reakció nagyon jól megértette, hogy a Szovjet Hadsereg által végrehajtott fel-
szabadítás után, a népi lelkesedés légkörében az olvasóközönség széles rétegeiben a 
szocialista rendszer és a szovjet irodalom elleni egyenes támadások nem váltanak ki 
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pozitív visszhangot, ezért más taktikát választott. A legrafflnáltabb polgári szerzők, mint 
például V. Cerny a Kriticky mésíénik című folyóiratban szavakban kiálltak a szocializmus 
mellett, de csak, természetesen, „a mi, cseh" szocializmusunk mellett, felléptek „a 
szocialista kultúra érdekében", de ugyanakkor igyekeztek bebizonyítani, hogy Cseh-
szlovákia számára teljesen járhatatlan a szovjet út. „Kultúránk legmélyebb alapjait 
tekintve — írta V. Cerny 1945 augusztusában — kizárólagosan és kifejezetten nyugati 
nemzet vagyunk", „az antik katolikus univerzalizmus" a cseheket, állítása szerint „a 10. 
századtól fogva . . . Kelet kifejezett antitézisévé"1 formálta át. 

Az ilyen elméletekkel a kommunisták vitába szálltak. L. átoll a Rudé Pravó-ban 
kigúnyolta „a kérdés meteorológiai szempontú fölvetését: Kelet vagy Nyugat". A világ 
progresszív kultúrájának egységét hangoztatta: „az, aki mechanikusan állítja föl a kérdést 
- Kelet vagy Nyugat? — még csak nem is nyugatos, hanem új cseh konzervatív (ha nem 
reakciós), aki fél a történelmi európai szellem ama hatalmas fuvallatától, amely európai 
talajon a civilizáció és kultúra új korszakát hozza létre, és a népeket új, örömteli és 
valóban alkotó életre ébreszti".2 

Az 1946-os, I. cseh írókongresszuson feszültséggel teli összeütközések történtek a 
háború utáni cseh irodalom szellemi orientációjának alapvető kérdéseiről. Ez megmutat-
kozott már a kongresszust megnyitó beszédekben. A cseh írók szakszervezetének elnöke, 
az antifasiszta költő, F. Halas arról beszélt, hogy „az irodalom és művelői első leg-
fontosabb feladata megmutatni a szocializmus erkölcsi nagyságát és emellett harcolni az 
igazságosság győzelméért." Ebben az értelemben beszélt annak szükségességéről, hogy „a 
politika és irodalorh közötti kapcsolat minél szorosabbá váljék".3 Halas után közvetlenül 
szólalt fel E. BeneS, az ismert polgári politikus, Csehszlovákia akkori elnöke. Beszédének 
lényege abban a felhívásban foglalható össze, hogy az irodalmat „meg kell szabadítani" a 
szocialista eszméktől. Azt állította: „Az irodalomnak az őt körülvevő politikai, szociális és 
gazdasági élettel való egész bensőséges kapcsolatában törekednie kell arra, hogy fölötte 
álljon ennek az életnek, és szellemi vonatkozásban szuverén módon irányítsa azt. Az 
irodalmi és általában kulturális megnyilvánulásokba döntő módon egyetlen párt vagy 
osztály sem avatkozhatott bele."4 

Bene? teljes egészében a cseh kultúra ,nyugati" lényegét hangsúlyozó álláspont híve 
volt. A huszita korszaktól kezdve Komenskyn át a Nemzeti újjászületésig és aztán 
Masarykig igyekezett végigvezetni a „nemzeti tradíció programját", amely, meghatározása 
szerint, a „cseh-jelleg - európaiság - általános emberiség" hármasságában rejlik. Ha e 
programot követik — megszabadulva a „politikai hatásoktól", azaz a kommunista eszmék-
től - Bene?szerint, biztosítva lesz a cseh írók missziójának teljesítése: „szolgálni a nemzet 
világméretű szellemi expanzióját"'. 

Éles vita folyt a kongresszuson programjának minden egyes pontjáról, részben az 
irodalmi kritika szerepének kérdéséről is. Kísérlet történt, például Jan Grossmann fel-
szólalásában arra, hogy kitöröljék a cseh kritikából a marxista hagyományt, bizonygatva, 
hogy állítólag „marxista esztétika egyáltalán nem létezik." Igyekezett letagadni a szocia-

1 Kriticktf mésicnik, R. VI. 1945. 71. 
4 . át oil: Uménia, ideo log ic^ boj. Praha, 1972.1. 18. 
3 „Uctováni a nyhledy" Praha, 1948. 14 -15 . 
*Uo. 22. 
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lista realizmus eszméjét is, kijelentve, hogy minden realizmus, alapjait tekintve polgári 
jellegű. Grossmannal a kongresszuson a szovjet költészet ismert fordítója, a russzista 
irodalomtörténész, B. Matezius és a fiatal kritikus, J. Hajek polemizált, aki védelmezve a 
realizmust, hangoztatta annak széles értelmezését, ugyanis a realizmus magában foglal-
hatja „a formák és stílusok egész gazdagságát, amellyel a modern irodalom rendelkezik."5 

Az „autonóm művészet" és a cseh kultúra nyugatos orientációjának hívei a kong-
resszuson végső soron elszigetelődtek. A vezető cseh írók — Olbracht, Majerová, Pujma-
nová, Nezval felléptek azért, hogy a művészet az embert és a dolgozó népet szolgálja. A 
kongresszus által elfogadott határozatban leszögezték: „A közömbös és tisztán absztrakt 
liberális humanizmussal mi teljes határozottsággal az új, szocialista humanizmust állítjuk 
szembe, amely az élő ember és emberi közösség felszabadításáért harcol. [ . . . ] Ebben a 
szellemben azonosulunk az egész világ progresszív törekvéseivel, amelyben a Szovjetunió 
az új emberségért folyó harc fénylő központja."6 

A határozatban megfogalmazódott, mint fő jelszó: az „új, szocialista humanizmus" 
gondolata. Ez nem azt jelenti, hogy a kommunista kritikusok eltávolodtak a „szocialista 
realizmus" eszméjétől, amelynek programját széles körben és mindenoldalúan feldolgozták 
még a 30-as évek cseh marxista kritikájában. Mint láttuk, ők megvédték a szocialista 
realizmust a támadások és torzítások ellen, de korainak találták, hogy felhívják követésére 
egytől egyig a munkástömegekkel együttérző írókat. A CsKP fő célja abban állt akkor, 
hogy politikai vonaluk mellett a művészet művelőinek lehető legszélesebb körét egyesít-
sék. Ebből erednek irodalompolitikája sajátosságai. Ez az irodalompolitika az egykorú 
fejlődés alapvető kérdéseiben érvényesített osztályszemléletet a taktika terén nagy hajlé-
konysággal alkalmazta. 

Nagyon fontos szerepet játszott ebben az időszakban a legjelentősebb cseh marxista 
történész, zenetudós, irodalomtudós, Z. Nejedly tevékenysége, aki a kulturális és oktatás-
ügyi miniszteri posztot foglalta el. Kiváló érzékkel rendelkezett minden új és haladó iránt, 
ami ragyogóan megnyilvánult még a két háború közötti időszakban, amikor Nejedly 
határozottan támogatta a forradalmi irodalmat és az új marxista kritikát. De ugyanakkor 
következetesen fellépett a különféle vulgarizáló tendenciák ellen is. Síkra szállt a legjobb 
hazai kulturális örökség gondos megőrzéséért, valamint a szovjet és más szláv országok 
kultúrájával való kapcsolatok megerősítéséért, amely országok Csehszlovákiához hason-
latosan, a második világháború után a szocializmushoz vezető útra léptek. Ezek a 
gondolatok meggyőzően bontakoznak ki Nejedly háború utáni években megjelent 
munkáiban: a Kommunisták, a cseh nép nagy tradícióinak örökösei (1946), a Nagy 
személyiségek (1948), a Nemzeti és népi kultúráért (1948) címűekben és a különböző 
konferenciákon és kongresszusokon elhangzott felszólalásaiban. Z. Nejedly rendkívül 
széles erudíciója, állandó tudományos komolysága elősegítették a CSKP álláspontja tekin-
télyének megerősödését a kultúra területén. Még mindig nem tanulmányoztuk eléggé A. 
Zápotocky szerepét a haladó írók CSKP körüli egyesülésének ügyében. Pedig ez a szerep 
eléggé jelentős volt, erről tanúskodik például S. K. Neumann hozzá való viszonya, 
Neumann Zápotockynak szentelte egyik utolsó, háború utáni versét. 

s Uo. 200. 
6 Uo. 266. 
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Az 1945—48-as évek cseh kritikájának részletes elemzése, kétségkívül, feltárta volna 
annak gyenge pontjait is, a fiatal kritikusok esetében a tapasztalatok elégtelenségét, 
néhány korábbi téves elképzelés szívós továbbélését. Mégis szemmel látható, hogy az 
adott időszak cseh marxista kritikája, amely alig heverte még ki a megszállás évei okozta 
súlyos veszteségeket, ennek ellenére a helyzet magaslatán állt a modern irodalmi fejlődés 
központi kérdéseinek megoldása során, kivette jelentékeny részét a haladó cseh kultúra 
konszolidációs folyamatában, ami nem jelentéktelen tényezője volt az 1948 februári, 
reakció feletti győzelem biztosításának, s így lerakta a cseh kultúra új fejlődési szaka-
szának alapjait. 

Elvi jelentőségű volt az a körülmény, hogy a marxista kritika nem szigetelte el a 
szocialista cseh irodalmat a demokratikus és antifasiszta írók széles körétől, hogy poten-
ciális szövetségeseit látta bennük, hogy igyekezett meggyőzni őket igazságáról, hogy a 
gyakorlatban a művészi megoldások egészen széles skáláját engedte meg. 

Ez a kritikai tapasztalat volt bizonyos értelemben általánosítva Z. Nejedly felszólalásá-
ban a csehszlovák írók első kongresszusán (1949. március), amelynek résztvevői el-
fogadták a szocialista realizmus programját. Nejedly itt a marxista kritika feladatairól 
beszélt, arról, hogy nevelői és szervezői szerepének betöltése érdekében a marxista 
kritikának világos elképzeléssel kell rendelkeznie a meglevő irodalmi erőkről, a lehetséges 
szövetségesekről, az ellenfelekről és opponensekről, hogy pontosan meg kell tudnia 
választania az irodalmi taktikát. Az ellenséget — mondta ő — „könyörtelenül ütnünk kell. 
Amikor a barátról, a szövetségesről van szó, a kritika feladata abban áll, hogy tanácsot 
adjunk, segítsünk, ha az valamiben hibázik. Ellenkező esetben a kritika sok bajt okozhat." 
Továbbá: „Természetes, hogy a barikád innenső oldalán is vannak különböző törekvésű 
írók — irodalmi irányzatokra és nem ideológiaiakra, politikaiakra gondolok. De ez minket 
a legkisebb mértékben sem zavar, mivel nekünk egyáltalán nem kell az uniformizmus. 
Ellenkezőleg, a mi irodalmi táborunknak elevennek kell lennie, itt a témák és formák 
gazdagságára van szükség."7 

A háború utáni első évek marxista irodalmi kritikája arra tanít ma minket, hogy a 
szocialista művészetért folytatott harcban változatlanul aktuális összekapcsolni a pártos 
elvhűséggel a művészeti sajátosság, az írói alkotói egyéniség iránti gondos figyelmet. 

« 
7 „Od slou kcinom". Praha, 1949. 27. 
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SZIKLAY LÁSZLÓ 

KONTINUITÁS ÉS DISZKONTINUITÁS 
(HAGYOMÁNY ÉS ÚJÍTÁS) 

A FELSZABADULÁS UTÁNI, A SZOCIALIZMUST ÉPÍTŐ 
CSEH ÉS SZLOVÁK IRODALOMBAN 

(1945-1955) 

Igen tanulságos a cseh és a szlovák irodalomnak a képe közvetlenül a felszabadulás 
után. Ha valahol fel lehet vetni a kontinuitás és a diszkontinuitás kérdését a két háború 
közti időszakhoz és a fasizmus, a német megszállás gyötrő éveihez képest, akkor ebben a 
két irodalomban föltétlenül. Nemcsak azért, mert mind a csehek, mind a szlovákok 
számos jelentős költője, írója átélte a ,nemszeretem" éveket és megérte az 1945-i 
történelmi fordulatot, hanem azért is, mert — a magyar fejlődéstől eltérő módon — a két 
háború közti, polgári Csehszlovákiában a baloldali avantgarde s a „proletárköltészet" 
fedőneve alatt egy kalap alá vett különböző formai (művészi) ihletésből táplálkozó, de 
félreérthetetlenül azonos mondanivalójú művészek legálisan, szabadon működhettek. A 
felszabadulás után szubjektive azt érezhették, hogy 1945 után tulajdonképpen sem 
eszmei, sem etikai, sem művészi szempontból nem csinálnak mást, mint hogy egyenesen 
azt folytatják, amiért a polgári Csehszlovákiának 1938-39-ben bekövetkezett szét-
hullásáig, a fasizmus uralomra jutásáig, vagy az íróasztaluknak, esetleg illegálisan, illetőleg 
— a szlovákok esetében — a különböző avantgarde irányzatok képi nyelvén harcoltak. 
Tudjuk, Magyarországról 1919 után számos a haladásért, a forradalomért harcoló író, 
művész az emigráció sorsára kényszerült — egy részüknek éppen az a Csehszlovákia adott 
otthont, amelyben a húszas-harmincas évektől kezdve a haladó cseh és szlovák költészet 
és irodalom is kifejlődött. Csehszlovákiában a magyar nyelvű kommunista sajtó (a 
napilapok) életében egészen 1938-ig csaknem egyáltalán nem szűnt meg a folyamatosság: 
az 1920-tól Kassán megjelent Kassai Munkás, majd 1924-től Pozsonyban, utóbb Ostravá-
ban megjelent Munkás, ennek megszűnte után az ugyancsak Ostravában kiadott Magyar 
Nap tanúskodik erről. De Csehszlovákiában, Prágában, a Devétsil nevű cseh avantgarde 
csoportosulás légkörében ért forradalmi költővé Forbáth Imre is. A többiek felsorolásától 
rövidre szabott időnkre való tekintettel eltekintünk: azzal, hogy rövid pillantást vetettünk 
a magyar haladó, sőt forradalmi emigráns irodalomnak a csehszlovákiai tevékenységére a 
két háború között, azt akartuk érzékeltetni, hogy az úgy nevezett „polgári demokrácia" 
légkörében erre kedvezőbb feltételek adódtak, mint az akkori Magyarországon. Még akkor 
is, ha tudjuk, hogy pl. Kassák 1926-ban hazatért a bécsi emigrációból, hogy József 
Attilának az egyetemes XX. századi lírában is jelentős szerepet játszó költészete is 
Magyarországon keletkezett, hogy Radnóti Miklósról, Illyés Gyuláról, a Szép Szóról és 
más fontos folyóiratokról ne is beszéljünk. 

A polgári demokrácia a baloldali, a forradalmi költészet számára lényegesen kedvezőbb 
feltételeket teremtett. Maga a cseh irodalom is bizonyítja ezt. S ha a „balra tarts"-t hirdető 
lírikusok táborában a művészi ihlet, a költői irányzatok szempontjából nagyok is a 
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különbségek, az kétségtelen, hogy az a talaj, amelyen kifejlődhettek, sokkal termé-
kenyebb volt. A fejlődésnek a felszabadulás utáni „kontinuitást" is jelképező különböző 
irányaira itt csak két példát hozunk fel, két költőét, akik 1945 után is harcoltak a 
szocializmusért, annak építéséért. Stanislav Kostka Neumann (1875—1947) számos ifjú-
kori próbálkozása után a felszabadulás utáni építés korszakát közvetlenül megelőző 
időkben a párt „hivatalos" költőjének számított: verseit a marxizmus—leninizmus eszme-
világa hatotta át, a proletariátus gondjairól énekelt és ennek az osztálynak a győzelméért 
harcolt. Verseinek művészi megformálása, költői stílusa szempontjából viszont annak a 
hagyománynak a folytatója volt, amely a XIX. század második, sőt — nem egy esetben — 
a XX. század első felének polgári költészetét jellemezte ; a cseheknél a Masaryk nevével 
fémjelzett pozitivizmus hanghordozását, a fegyelmezett verselés formavilágát, a közért-
hető stílust képviselte. Neumann példáját követve sok kisebb tehetségű lírikus üdvözölte 
ebben a modorban a felszabadulás élményét: már több cseh kritikus és irodalomtörténész 
megírta, hogy „hurrá optimizmusuknak" a Neumann költészetében még művészi, őnáluk 
— bizony sablonossá süllyedt hagyományos modorú, a közérthetőséget túlságosan is 
hajhászó kifejezése elszürküléshez vezetett. 

A két háború közti cseh forradalmi lírának sokkal tartósabb hatású művészi programja 
(és formája): az avantgarde. Ha ez lenne e szerény fejtegetés központi témája, akkor 
hosszasabban kellene elemeznünk a korán elhunyt, a senki által nem utánzott és kizárólag 
egyetlen irányzattal sem jellemezhető, a prostéjovi munkások környezetében kifejlődött, 
tüdőbajába oly korán elpusztult Jih' Wolker (1900—1924) költészetét. Nem csoda, hogy 
József Attila éppen őt fordította magyarra, egy esetben még hűtlenségében is meg-
döbbentő hűséggel. Wolker korán meghalt, költeményei a társadalmi felszabadulásért 
vívott harc szuggesztív eszközei lettek, nemcsak egyének, hanem munkáskórusok is 
szavalták őket. íme,itt a felszabadulás utáni diszkontinuitásnak sajnálatos példája: Wolker 
1945 után nem akadt követőre, öröksége ekkor már tiszteletre méltó — inkább csak 
irodalomtörténeti — hagyomány, s nem eijesztő példa. 

Aki a cseh avantgarde költői közül 1945 után minden szempontból a kontinuitást 
jelentette, a cseh poétizmus, majd szürrealizmus költője, a teoretikus Teige s a francia 
André Breton, majd Éluard, Aragon jóbarátja, Vitèzslav Nezval (1900—1958.) Szen-
vedélyes, mindvégig az élet örömeiért harcoló természetével kezdetben a falu idilljét, majd 
a nagyváros forgatagát, fényeit énekelte meg, merész szó- és mondatfűzései, s az a 
törekvése, hogy elmossa a határokat nemcsak az egyes költői műfajok, hanem valamennyi 
művészet (így például a költészet és a zene) között, megbotránkoztatta a kornak a 
közérthetőséghez nagyon is hozzászokott kispolgárát. Nçzvalnak és társainak a polgári 
Csehszlovákiában kialakult költészetszemlélete és kommunista politikai hitvallása között 
minden bizonnyal ellentmondást lát az a kutató, aki túlságosan leegyszerűsítve látja 
századunk szocialista költészetének problémáit. Az a csoport, amelynek Nezval szívvel-
lélekkel tagja volt, a Devètsil nevével nemcsak átütő erejét hangoztatta (Devét sil = kilenc 
erő), ez a szó a csehben egy útszéli lapunak is a neve. Félreértették, amit Nezval 1943-ben 
a moszkvai írókongresszuson mondott: ti. hogy az igazi modern költészet csak a művelt 
embereknek szól. Ez csak az egész felszólalás kontextusából kiragadva hat költői arisztok-
ratizmusnak. Nezval, akárcsak színigazgató, rendező és színműíró jóbarátja, Emil Fran-
tíáek Burian (1904—1959), a D 3 4 ^ 1 1 színház megalapítója, arról álmodozott, hogy az új, 
szocialista világban éppen a munkásosztály s a paraszti tömegek tesznek szert olyan 
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műveltségre, hogy teljes mértékben magukévá teszik az avantgarde líra s az avantgarde 
színház fortélyait. Ezért volt Nezval Burian föltétlen híve, ezért rendezett a munkások 
számára polgárpukkasztó előadásokat. S miközben — mint kiváló zongorista — 
Beethovent vallotta kedvencének, költészete merész fordulatainak, szürrealista elemeinek 
igen sok esetben a cseh népköltészetben van meg a forrása. 

Burian színházát a hitleri megszállók bezárták, őt magát koncentrációs táborba 
vetették. Nezval elcsöndesedett e nehéz időkben — s hazája szépségéről kezdett énekelni, 
ezzel adott vigaszt, lelkesítést. Mind a ketten mintha predesztinálva lettek volna arra,hogy 
a felszabadulás után az új, szabad világban a kontinuitás biztosítását jelentsék. A merész 
műforma, a műfajok közti válaszfalak ledöntésére irányuló szándék némileg lehiggadt —, 
polgárpukkasztásra már nemigen volt szükség. A népi művészetből e költészetbe s 
színházba szorosan beleilleszkedő elemek: a falu költészetének, s a prágai — nagyvárosi — 
folklórnak a hagyományok merev nyelvi formáit már az előző nemzedék íróinál, Capeknál 
és HaSeknál is megtörő, a költői nyelvet a mindennapokéhoz közelítő fordulatai éppen 
Nezval és Burian művészetét tették alkalmassá arra, hogy az 1945 és 1955 között eltelt 
időszakban is az új, valóban magas színvonalú szocialista költészet úttörői legyenek. 

Ha a mai cseh — akárcsak a mai szlovák — szocialista líráról kellene beszélnünk, azt 
kellene mondanunk, hogy az erősen eklektikus. Az általunk tárgyalt átmeneti korszakban 
úttörésről kell szólnunk, s ebben az úttörésben Nezvalnak, illetve színházán keresztül 
Buriannak van egyébként a kontinuitást is biztosító szerepe. 

Mellettük Josef Kainar (1917—1971) jelenti néhány — többnyire fiatalabb — társával 
együtt az újat. Igaz, nagyrészt „illegalitásban", de már a háború alatt fellépett, előlegezve 
mindazt, ami a felszabadulás utáni cseh lírában a szocialistát és a realistát jelentette. A 
német megszállás idején több, akkor fiatal társával együtt megalakította a „Skupina 42"-t 
(„42 Csoportot"), amelyben az akkori — többnyire reakciós — irányzatok miszticiz-
musával, romantikus múltról ábrándozásával a nyers valóságot kíméletlenül elemző látás-
módot állította szembe. A megszállás alatt pesszimista determinizmus járult ehhez a 
könyörtelen valóságábrázoláshoz, hogy aztán költészetében később, a felszabadulás után 
radikális fordulat következzék be. A negyvenes évek végén s az ötvenes évek elején — mint 
oly sok költőtársa — a szocialista építést ő is szimplifikáló, harcosan optimista szem-
lélettel kíséri. 

A cseh széppróza (a regény s a novella) huszadik századi történetének mindmáig 
kétségtelenül Karel Capek (1890-1938) életműve és Jaroslav Hasek (1882-1923) Svejkje 
a csúcspontja. Eszmetörténeti szempontból mind a kettőnek az a jelentősége, hogy — akár 
humorosan, akár tragikus hanghordozással — a kisember elnyomottságát, sorskérdéseit és 
magatartását rajzolják meg a nemzeti s a társadalmi elnyomatás idején. Rendkívül nagy 
stilisztikai újításuk, hogy a széppróza nyelvét a mindennapokéhoz vitték közel vagy tették 
a kettőt csaknem azonossá. Széppróza és zsurnalisztika került egymáshoz közel ebben a 
felfogásban; — a Svejk vaskos humora például nem egyszer botránykővé vált a hazafias 
pátoszhoz szokott nagy- és kispolgárság köreiben. 

Pedig a kontinuitást a felszabadulás után éppen a Évejk-nek nemcsak a cseh irodalom-
ban, hanem az egész világon tapasztalható hatalmas sikere jelenti. Nemcsak azzal, hogy 
élelmes üzletemberek jól-rosszul sikerült színpadi és bábfigurát faragnak, filmhőst 
fényképeznek belőle: — ezek a kísérletek csak elősegítik népszerűségét, de meg sem 
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közelítik az eredeti mű szatirikus valóságlátásának, látszólag könnyed, mégiscsak mélyre-
ható lélekábrázolásának nagy értékeit. 

Capek és Hafek után nehéz volt újszerű, nagy értékű szépprózát írni. Ivan Olbracht 
(1882—1952) és Marie Pujmanová (1833-1958) harcosan szocialista, Vladimír Vancura 
(1891 — 1942) szürrealizmusba hajló, de a szocialista szemléletet szuggeráló szépprózája s a 
— főleg kifejezésmódjuk szempontjából - konzervatív, a falu világát népszerűsítő mora-
listák (ez utóbbiak problematikájáról főleg a szlovák irodalommal kapcsolatban lesz szó) 
jelentik Capek és HaSek után a cseh regény- és novellairodalom örökségét. Akárcsak a 
lírában s a drámairodalomban, a „régiek" közül e műfajban is többen megszólalnak 1945 
után. 

A bemutatott „örökség" művészi szempontból alig-alig változik: az életben maradt s az 
újonnan fellépett írók változatlanul a realizmus jelszavát tűzik művészetük zászlajára. 
Mégis van valami ebben a második világháború után hirdetett realizmusban, ami - ha a 
cseh széppróza történetében nem is radikális módon új — mégis más az előzményeknek 
sokszor a mindennapok hangján megszólaló realizmusához képest. Pátosz jelenik meg a 
közvetlenül a felszabadulás után megjelent szépprózában. E pátosznak a nemzeti s a 
társadalmi-politikai ellenállás ábrázolása, a közelmúlt harcai s a jövő építésének lendülete ad 
létjogosultságot, s ha a mű szerzője valóban művész és nem puszta mesterember, pátoszának 
a cseh szocialista széppróza fejlődése szempontjából meg is van az olvasóra mind a mai napig 
pozitív hatást gyakorló varázsa. Száraz felsorolás helyett mindössze két példával illusztrál-
juk ezt. 

Jan Drda (1915-1970) 1940-ben adta ki MesteÓko na dlani (Urkeze városka) című 
regényét, amelyben a cseheknél addigra megszokott életközeli derűvel rajzolta meg a 
világirodalomban egyáltalán nem szokatlan témát: a kisváros életét. Sokan mindmáig ezt 
tartják Drda legjobb művének. Mi itt mégis azért idézzük éppen az ő példáját, hogy 
bemutassuk: derűsen humorizáló hangja hogyan vált át meghatott pátoszba Némá bari-
káda (Néma barikád) című, 1946-ban kiadott novelláskötetében, ahol a szerző minden 
egyes elbeszélése a mindennapok kisemberének hőssé magasztosulását mutatja be az előbb 
említett regényhez hasonló egyszerű eszközökkel. A pátoszt az a következetesen etikus 
szemlélet biztosítja ezekben a novellákban, amely nem koturnusba öltöztetett „Athleta 
nationis"-okon, hanem - ismétlem — a mindennapoknak „békeidőkben" szürke emberein 
mutatja be az ellenállás hőseit. A rövidség kedvéért ezt Drda egyetlen, ma már világszerte 
ismert novelláján, a „Magasabb szempontból tanár úr"-on mutatjuk be. Ugyanis minden-
napi ember, egyszerű középiskolai tanár a főhőse, akit diákjai azért nevetnek ki, mert a 
„magasabb szempontból" már frázissá szürkült az ajkán; mindent, a legkisebb s leg-
ártatlanabb kamasz-csínyt is „magasabb szempontból" ítéli meg. S amikor megölik Hitler 
zsarnok csehországi helytartóját, azt a feladatot kapja, hogy a merényletet — persze, 
negatív előjellel — kommentálja az osztály előtt. A diákok halálos csendben várják e 
kommentárt; s a derék tanár úr semmi mást nem tud e nehéz percben mondani, minthogy 
,Jlíagasabb szempontból helyes, hogy a zsarnokot megölték." Az osztály egy emberként 
áll fel e mondatra néma tüntetésben. Az eredetileg nevetséges közhely így telik meg a 
nemzeti önérzet etikus pátoszával, azzal, ami a későbbiek folyamán a cseh szépprózában 
is a szocializmus építésének eszközévé válik. 

Sokkal bonyolultabb, mert sokoldalúbb jelenség a cseh szépprózának már csak a 
második világháború után fellépett képviselője, az 1921-ben született Ludvik Askenazy. 
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Igaz, ő sem jelent tisztán „diszkontinuitást", mert Karel íapekot vallja mesterének; az 
némileg mégis csak új s a szocialista széppróza irányába Drdához képest egészen más-
képpen mutató, ahogy a körülötte látható világot kommentálja. A rövidség kedvéért 
Zádor András szavaival mutatjuk be ezt a módszert: „ . . . meggyőződése, hogy az ember a 
társadalom szempontjából csak akkor teljes értékű, ha énjének racionális elemei egyen-
súlyban vannak érzelmi kultúrájával. Ennek az egyensúlynak a megbomlása vezet szerinte 
az emberi együttélés zavaraira és katasztrófáira, ezért félti ASkenazy az embert a közöny-
től, a részvétlenségtől, érzelmei elfásulásától. Történeteit csaknem kivétel nélkül az 
optikai valóság és az optikai irrealitás határán mozgatja . . . fejük tetejére állítja figuráit, 
hogy megkérdezze tőlük, nem éppen fejükön állva állnak-e a lábukon. Másik gyakran 
használt módszere a szembesítés. Az ember és a háború, az ember és a fasizmus, az ember 
és a halál — ezek a fő témái. Pillanatfelvételeket készít s figyelmét egy pontra koncent-
rálja, a részleteket elnagyolja, hogy mondanivalójának lényege annál élesebben lépjen 
előtérbe. Rövid cselekményeket sző, komikus helyzeteket vetít tragikus háttérre, fekete 
humorral véres anekdotákat mesél, merész rövidítésekkel az alaki logika törvényeinek 
ellentmondó következtetésekre jut. Ezzel az ars poeticával előfutára volt a legújabb cseh 
irodalom abszurd i rányzatának. . . " 

Abban a korszakban, amelyről feladatunk volt szólni, Aákenazy jutott tehát a szép-
próza terén aránylag a legelőbbre. A „leíró realizmus", a szocialista építés eredményeit 
ünneplő pátosz — és az „abszurd" az a három irányzat, amely a további korszak, illetőleg 
korszakok cseh szépprózájára jellemző. 

* 

A kontinuitás és diszkontinuitás szempontjából" a szlovák irodalomban számos, a 
csehhez hasonló, de a csehtől el is térő jelenség tanúi vagyunk. A lírikusoknak az a 
nemzedéke, amely a XIX. század utolsó, illetőleg századunk első éveiben született (tehát 
hozzávetőlegesen a Nezvalé, illetőleg a József Attiláé) cseh, illetőleg magyar nemzedék-
társaihoz képest lényegesen nehezebb feladatra vállalkozott: a két háború között, majd a 
háború alatt is (a fasiszta, ún. „önálló" Szlovákia idején) el kellett végeznie az „apák" 
egyháziasan konzervatív szemléletének felszámolását, ablakot kellett nyitnia — a lehető 
legekletikusabb módon - Európára: Ján Smrek (szül. 1898) az élet örömeiről és 
lendületéről, Emil Boleslav Lukác (szül. 1900) nem egyszer a modem kereszténység 
filozófiájából kiindulva az élet értelméről, Valentin Beniak (1894-1973) klasszicista 
tömörséggel, a szürrealisták képeit is elsajátítva a teljes életről dalolt. E hármasból egyedül 
Smreket kímélték meg a fasiszta korszak kísértései, ő jelenti közülük 1945-után is a teljes 
kontinuitást, Lukácnak és Beniaknak közvetlenül 1945 után egy időre el kellett hall-
gatnia. Egy szempontból mégsem hallgattak el: nemcsak eredeti költeményeikkel, hanem 
műfordításaikkal is gazdagították s emelték fel a lehető legmagasabb színvonalra a 
modern szlovák költészet kifejezéskészletét, olyan fegyverzetet adtak a szocialista korszak 
kezébe, hogy a szlovák líra ma már teljesen versenyképes az európai lírával. E helyen meg 
keli mondanunk, hogy a világirodalom nagyjai mellett éppen közvetlenül a felszabadulást 
követő években elsősorban a magyar költészet ihlette meg az említett három költőt: hadd 
emeljük itt ki Smrek Petőfi-, Lukác Ady-fordításait s Beniak míves kötetét, a Veeerná 
blyskavicá-X (Esti villámlás), amelyben - hitet téve arról, hogy a nehéz időkben a 
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haladó szellemű magyar költők „tartották benne a lelket" - a Nyugat nagy költőit s 
József Attilát adta a szlovák olvasók kezébe. 

Korunk szlovák költészetének „mívességét" tehát már Smrek, LukáC és Beniak is 
biztosította. De szocialista előzményekről is szólhatunk a „kontinuitás" szempontjából. Az 
annakidején a DAV folyóirat körül csoportosult költők jelentik közvetlenül a fel-
szabadulás után a szocialista líra folytonosságát. Ján Ponican (szül. 1902) töretlenül: a két 
háború közti mozgalmi indulói, amelyben az avantgarde vívmányait a városi népköltészet 
egyszerű szókimondásával és a múlt század nemzeti hagyományainak számos képével-
fordulatával párosítja, jó alapot adnak neki arra, hogy költészete a felszabadulás után ne 
tiltakozó Ига, hanem az új világnak, az építés világának himnusza legyen. Poniéannál Laco 
Novomesky (szül. 1904) a jelentékenyebb: a két háború közt Prágában töltött évei alatt 
elsajátította a baloldali avantgarde számos költői eszközét; ezeknek a birtokában alakította 
ki a maga meg nem alkuvó, szocialista líráját. Sajnos, a törvénytelenségek idején hallga-
tásra kényszerítették, de amióta újra megszólalt, ő jelenti a szlovák szocialista költészet 
legtöretlenebb folytonosságát. Hadd emeljük ki ezen a helyen „Vila Tereza" című 
poémáját, amelyben annak állít emléket, hogyan segítette a prágai szovjet nagykövetség a 
két háború között a cseh és szlovák munkásmozgalmat. 

Az avantgarde hatásáról szóltunk már Novomeskyvel kapcsolatban is. Egy mondatot 
arról is le kell itt írnunk, hogy a fasizmus kegyetlen korszakában a szlovák „nadrealisták" 
(szürrealisták) képviselték a tiltakozást, a lázadást a Hlinka-párt propaganda-miniszteré-
nek, Tido J. Gaáparnak „realizmust" (más szóval a fennálló rendszer kritikátlan, fényesre 
lakkozott leírását) követelő művelődéspoUtikája ellen. A szlovák szürrealisták egy része 
kihullott az idő rostáján, más részük - így például az olaszországi élményei alapján 
klasszicistán fegyelmezett műformát művelő Stefan Záry (szül. 1918) — megtartotta 
ugyan előző korszakának hagyományait, de a felszabadulás után hamar belátta, hogy a 
lírának agitatív funkciója van. Utódai, a még az 1950-es évek előtt fellépett fiatalabb 
nemzedék tagjai az előzmények s a szovjet, valamint a kortárs európai líra formai 
vívmányai között eklektikusán válogatva már csaknem mind a lírának e mellett az agitatív 
funkciója mellett foglaltak állást. 

Nemcsak a volt szürrealisták útja vált ketté a felszabadulás után. A két háború közti 
„ruralista" (a falusi parasztság életét ábrázoló) szépprózáról röviden már a cseh irodalom-
mal kapcsolatban szót ejtettünk: a mi „népi íróinkhoz", bizonyos mértékig a román 
Rebreanu-hoz, a horvát „paraszf'-írókhoz hasonlítható kelet-közép-európai jelenség ez. S 
ahogy nálunk, ahogy másutt, úgy a cseh és a szlovák irodalomban is a felszabadulás után 
kétfelé vált az ún. „ruraiisták" útja. Van, aki — mint az annak idején forradalmi újítónak 
tűnő Milo Urban (szül. 1904) — beletorkollt a fasizmusba; s van, aki a szlovák szocialista 
realista széppróza lelkes művelője lett. 

E szocialista realista szépprózának (de a szlovákoknál csekély hagyománnyal rendel-
kező drámának is), a felszabadulás után új téma került a középpontjába az előz-
ményekhez képest: az 1944 augusztusában kitört Szlovák Nemzeti Felkelés. Nincs a 
háborút követő korszaknak lírikusa, epikusa, drámaírója, aki meg ne énekelte volna. Mint 
valamennyi ilyen, az egész nemzeti közvéleményt megmozgató téma esetében, a Szlovák 
Nemzeti Fölkelésről is számos olyan mű született, amelyet már a mai napra elavulttá 
tett az idő, főleg azért, mert a sematikus ábrázolási módszer szürkítette el a szerzők 
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nemes szándékát. E témával kapcsolatban négy jelentősebb művet kell kiemelnünk a 
felszabadulás utáni szlovák epika, illetőleg dráma kiemelkedő alkotásaiként. 

Józef Horák (szül. 1907) Hory mléia (Hallgatnak a hegyek) című regénye cselek-
ményét expresszionisztikusnak mondható képpel kezdi: egy ejtőernyős partizánlány s 
még az ősi pásztorvilágot felidéző fiatal bacsó közös küzdelmeit s szerelmét írja le a hősi 
időkben. A kitűnő, művészi érzékről tanúskodó ötlet megvalósítása közben viszont a 
szerző — alakjainak túlzó idealizálódásával nem tud megszabadulni nemzeti irodalmának 
idealizáló, romantikus hagyományaitól. 

A cseh származású Peter Jilemnicky (1901 — 1949) már jóval a felszabadulás előtt 
kommunista öntudatú író volt. Regényei javát, a Szovjetunióról szóló útibeszámolóját a 
szocialista realizmus első jelentős műveiként tartja számon a szlovák irodalomtörténetírás. 
Amikor hazatért a nácik koncentrációs táborából, a helyszínen végzett kutatómunkája 
alapján írta meg Krónika (Garammenti krónika) cimen egy falu (Öerny Balog — 
Feketebalog) életét a Nemzeti Felkelés idején. Kitűnő emberismeret, a társadalmi viszony-
latok éles szemű meglátása: végső fokon ez is a kontinuitást jelenti Jilemnicky e művében, 
mintegy a két háború közti Szlovákia szociális problémáinak elemzését folytatja annak a 
lelkesedésnek és önfeláldozásnak az ábrázolásával, amely Krónikájának lapjain olvasható. 
Nagyszerű megjelenítőképességéhez könnyed, olvasmányos stílusa párosul, amely a 
századelő nagy realistáiéval, egy Tajovsk^éval, Jesenskyéval rokon. 

Vladimír Minác (szül. 1922) csaknem egész, közvetlenül a felszabadulás után írt 
prózáját a felkelésnek szentelte. Abból indult ki regénytrilógiájával is. Ennek első két 
kötete, a Dlhj) cas öakania (A várakozás hosszú ideje) és a Zivi a mitvi (Élők és holtak) azt 
az átalakulást ábrázolja, amely már a Nemzeti Felkelés után ment végbe. Vagy ahogy 
Kovács Endre úja: „A szlovák fiatalság ráébred arra, hogy valójában inkább a nemzetből, 
mint a nemzetért él, szakítani akar ezzel az állásponttal, szolgálni akarja nemzetét, de nem 
lát maga előtt semmiféle célt: mindegy neki, hogy kit és mit szolgál. Minác ezt az 
érdekfeszítő folyamatot — amely felöleli a szlovák fasizálódás kérdéseit is — drámaian 
kiélezett jelenetekben, kevés írói kommentárral tárja fel." A végleges megoldást: a 
szocializmusét a trilógia harmadik részének már a címe is elárulja: Zvcny zvonia m den (A 
harangok a nappalt harangozzák). 

Peter Karvas (1922) a felszabadulás utáni szépprózának is kiváló művelője. Ide mégis 
Európa-szerte nevessé vált színműve, a Polnocná osa (Éjféli mise) kívánkozik, amely 
1944 karácsony estjének tragikus pillanatát mutatja be egy — fasisztákra és kommunis-
tákra - kettéhulló családon belül, elemi megjelenítő erővel, a jövőt a nemzeti hagyo-
mányokhoz s a forradalmi jövőhöz ragaszkodó partizán fiúnak biztosítva. Karvas drama-
turgiája a hagyományos drámák eszköztárából éppen úgy merít, mint a Burian megalkotta 
avantgarde színház elemeiből. 

E tanulmány folytatásaként az első, az átmeneti időszak után következő korszak 
jelenségeit kell majd elemeznünk. Hogyan alakul hagyomány és újítás viszonya a harcok 
közben kialakuló szocialista világban, a személyi kultusz idején, majd a XX. Kongresszus és 
1968 után. A műfajok és műformák szempontjából egy bizonyos eklekticizmus mind a mai 
napig érvényesül, s bizonyos az is, hogy a nemzeti hagyományok hangja nem vész, mert nem 
veszhet ki sohasem. 

26 



V. A. HOREV 

AZ ABSZTRAKT HUMANIZMUSTÓL 
A SZOCIALISTA HUMANIZMUSIG 

(Néhány lengyel író eszmei—művészi fejlődése 
1945-48 között) 

A lengyel irodalom fejlődését 1945 után a német fasizmus összeomlása és a népi 
Lengyelország születése után kialakult új társadalmi-politikai feltételek határozták meg. A 
politikai és gazdasági átalakulások mellett a népi Lengyelország előtt az új szocialista 
kultúra és irodalom kialakításának feladata állt. 

A lengyel irodalmi kritikában kialakult egy olyan vélemény, amely szerint a szocialista 
kultúra és irodalom létrehozása az országban, módszerével — a szocialista realizmussal — 
kapcsolatos problémák megvitatása, már a kulturális építés következő időszakának tartal-
ma. Az 1945-1948-as éveket illetően csak „preszocialista" vagy népi demokratikus iroda-
lomról lehet beszélni. A demokratikus irodalmi erők konszolidációja és a szocialista 
irodalom keletkezése egységes folyamatának ilyen feldarabolása mesterségesnek tűnik. 
Bár a PPR programdokumentumai a háború utáni első években mindenekelőtt követ-
kezetes népi demokráciáról beszélnek, nem pedig szocializmusról, a közvetlenül politikai 
és gazdasági célkitűzésektől eltérően a kultúra szférájában a szocialista program és annak 
marxista—leninista világnézeti alapja elvileg kezdettől fogva megfogalmazódott. [ . . . ] 
„Aligha jogosult baloldali kulturális publicisztikánk háború utáni fejlődésében pontosan 
szétválasztani két fázist: azt, amelyben túlsúlyban volt a demokratikus forradalom 
modellje a kultúrában és azt, amelyben ez a modell szocialista jellegre kezd szert tenni."1 

( . . . ] 
Az irodalmi fejlődés szocialista programja a pártsajtó, mindenekelőtt a „Kuznica" 

(1945-1950) című társadalmi-irodalmi hetilap hasábjain formálódott ki. Ez a program 
nemcsak olyan írók munkásságában valósult meg, mint pl. W. Broniewski vagy L. 
Kruczkowski, akik már a 20-as 30-as években kiváló szocialista realista műveket alkottak 
és akik folytatták aktív részvételüket a szocialista kultúra háború utáni építésében is. A 
marxista—leninista esztétikai gondolat, a szocialista irodalom által kitűzött célok nagy 
jelentőségűek voltak azoknak az íróknak a számára is, akik ezekben az években foglaltak 
el szocialista pozíciókat vagy fejlődtek ilyen irányban. 

A világháború utáni első évek lengyel irodalmi fejlődéséről beszélve számításba kell 
venni a szocialista és az általános demokratikus tendenciák szoros kölcsönhatásának 
bonyolult dialektikáját, azokat a lehetőségeket, amelyeket az ország élete kardinális 
változásainak korszaka adott e gyakran egységben fellépő tendenciák megjelenésére. A 
tudományos szocializmustól korábban többé vagy kevésbé távol álló demokrata írók, 
humanista írók munkássága ezekben és az ezt követő években a szocialista eszmék hatása 

'Zabicki, Zb. „Kuínica" i j e j program literacki. Krakow. 1966. 109. 
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alatt fejlődött. Közülük sokan a szocialista művészet, a szocialista realizmus jelentős 
műveit alkották meg. [ . . . ] 

Jellemző példa erre J. Andrzejewski munkássága. A háború utáni első évtizedben 
Andrzejewski azok közé tartozott, akik aktívan részt vettek az új, realista és szocialista 
irodalom kialakításában. Leküzdve háború előtti munkássága katolikus irányú absztrakt 
humanizmusát {A szín derűje, 1938), az Éj c. kötet (1956) elbeszéléseiben az író 
igyekezett megmutatni a lengyelek életét a hitleri terror éveiben. Ezekben az elbeszélések-
ben a megszállás okozta új erkölcsi konfliktusokat — az ember viselkedését a halál előtt, a 
választás problémáját az élet és halál, azaz árulás és a becsület megőrzése között — az író 
még az önmentés ösztönének engedelmeskedő ember morális felmentése síkján oldotta 
meg. De a Hamu és gyémánt című regényében (1948), az egész háború utáni lengyel próza 
egyik legjobb művében már a forradalom győzelméért harcolók teljes történeti és morális 
igazságát mutatta meg Andrzejewski, kifejezte azt a meggyőződését, hogy a hazug 
eszmények az embert hamuvá változtatják. A regényben az a gondolat fogalmazódik meg, 
hogy a viharban és a káoszban fordulatot hozó események történnek, az idejétmúlt 
rendszer „hamujában" az új ember, az új társadalom építőjének „gyémántja" van meg-
születőben. Andrzejewski visszatükrözte az osztályharc élességét a felszabadított Lengyel-
országban és megmutatta a népi hatalom elleni harcba belesodródott fiatalság sorsát. A 
regény középpontjában Maczek Chelmiczki alakja áll, aki a reakciós ideológia befolyása 
alá került. Az illegalitásba vonult régi rend ideológiája idegen Maczeknek, szeretne 
kiszakadni annak hálójából, de tragikus pusztulás a sorsa. Az elítélt világ védőivel 
Andrzejewski szembeállítja a kommunistákat, a jobb társadalmi rend célratörő harcosait 
- és ez volt (függetlenül a regény egyik főhőse, a kommunista Szczuka alakjának 
bizonyos sematikus vonásaitól) a háború utáni lengyel irodalomban a korszak új pozitív 
hősének első és sikeres ábrázolása. [ . . . ] 

A lengyel alkotó értelmiség öntudatának radikalizálódása a háború éveiben következett 
be, bár ez sem jelentett átmenetet teljes egészében a szocialista álláspontokra. A háború 
után felélednek a művészeti munka apolitikusságának és „pártfölöttiségének" és az 
alkotói szabadság polgári-anarchisztikus felfogásának hagyományai is. [ ' . . . ] A marxi-
lenini elmélet, a PPR eszmei programja egyre nagyobb vonzást gyakorolt az értelmiségre. 
És ami a legfőbb — az írók jelentős része eszmei-esztétikai evolúciójának alapjául maga a 
valóság, reális társadalmi folyamatok szolgáltak. 

Sok író számára a szocializmushoz vezető út a fasizmus tagadásával, — a polgári 
Lengyelország szeptemberi katasztrófájából, Lengyelország megszállása alatti hitleri 
terrorból, a „krematóriumok korszakából" eredő tragikus történelmi tanulságok levonásá-
val, a hazafias ellenállási mozgalomban való részvétellel kezdődött. A mai Lengyelország 
legnagyobb költője, T. Rózewicz írta az ezekben az években általa megtett útról: „A 
háborúban, a megszállás idején, a hitlerizmussal, fasizmussal való közvetlen összeütközés 
során szerzett tapasztalataim engem a materializmus, realizmus, szocializmus, nem pedig a 
misztika irányában indítottak el. Az e tapasztalatokból levont következtetéseim for-
málták az én költői munkásságomat is."2 

Szétfoszlott a történelem, a társadalmi-politikai fejlődés tényezőinek, a polgári morál 
és a vallás normái szerepének hagyományos értelmezése. Mindez átértelmezést, szellemi 

2Rózewicz T.: Przygotowanie do mieczoru autorskiego. Warszawa. 1977. 96. 
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revíziót követelt. A fasizmus elleni tiltakozás és az ország megújulásába, az új ember 
nevelésébe vetett hit és remény jellemezte a háború utáni első években az alkotó 
értelmiség jelentős részének észjárását. „Mi mindannyian arra törekszünk, hogy az ember-
nek jobb legyen, szabadabbnak érezhesse magát. És, kétségtelen, hogy most Lengyel-
országban sok embernek jobb, mint volt, és minden nappal, minden évvel egyre jobb 
lesz", — írta akkoriban J. Iwaszkiewicz.3 

Nagyszámú írónak a szocializmus felé tett fejlődési útja szempontjából döntőnek 
bizonyult a társadalmi és kulturális átalakulások tapasztalata a népi Lengyelországban. Az 
életmód átrendeződése, a szocialista kulturális építés folyamán átrendeződött sok művész 
világképe is, az alkotó személyiségnek az ország társadalmi-kulturális életében tevékenyen 
részt vevő új típusa született meg. Ehhez a folyamathoz hozzájárult a PPR kultúr-
politikája. A pártpolitika közvetítőjének szerepét az irodalom területén a Kuznica című 
hetilap játszotta. A Kuznica megnyilatkozásaiban hangsúlyt kapott az alkotó értelmi-
ségnek a társadalom előtti felelőssége, a művészet és a valóság közötti szoros kapcsolat 
szükségessége, a művész részvételének szükségessége a haladó erők oldalán a társadalmi 
küzdelemben, az ország által megvalósítandó kulturális forradalomban. Ez a program 
megfelelt a társadalmi szükségletnek, az értelmiség többsége hangulatának, amely a 
történelem kegyetlen tanulságainak alapján hasonló következtetésekre jutott . Igazat 
adhatunk J. Kossak lengyel kutatónak abban, hogy „a párt harca a marxista gondolat 
győzelméért az irodalom és az ideológia területén a háború utáni első időkben egybeesett 
az írók körében végbemenő mély változásokkal. Az ajánlott változások iránya, a jövőre 
vonatkozó program — mindez megfelelt a társadalmi szükségletnek és meggyőzte az 
embereket, akik azonos vagy hasonló következtetésekhez jutottak saját élettapasztalatuk 
alapján. Az a ritka eset volt ez, amikor az irodalmi program teljességgel megfelelt az élet 
követelményeinek."4 

A marxista irodalmi kritika esztétikai programjának sarkköve a realizmus volt. A 
realizmus lényegének értelmezésére jelentős hatást gyakoroltak Lukács György munkái, aki 
eléggé népszerű volt Lengyelországban azokban az években. Lukácsot követve a 
lengyel kritika elutasította az ún. „kisrealizmust", a hétköznapok vagy a személyiség 
társadalmiságtól elvonatkoztatott egyéni pszichológiájának leírását, a naturalista ábrá-
zolásra való hajlamot és szembeállította vele a külföldi és lengyel klasszikusok XIX. 
századi realista művészetének „nagyrealizmusát". Az emberek közötti viszonyok elvontan 
moralizáló és pszichologizáló interpretációjával a történetit és szociologikusát állították 
szembe. J. Kossak jellemzése szerint a realizmus a Kuznica kritikusai számára „nem 
stilisztikai eszközök meghatározott együttesét jelenti. A realizmus - az embereket a 
társadalomban összekötő és életüket irányító cselekvő kapcsolatok bemutatása. Arról volt 
szó, hogy az ember magatartásában fel kell tárni a történelem ha t á sá t . . . Az egyedüli 
pozitív normák, amelyeket a kritika annak idején felállított: az eszmeiség, az igazság és a 
közérthetőség voltak. " s 

Mint már szó volt róla, a háborús évek eseményei az írók túlnyomó többségének 
szemében diszkreditálták a művészetnek az élet lényeges problémáitól elszakadt típusát, 

'Eleuter . Listy do Felicji Warszawa, 1979. 215. 
4Kossak, ].: Kultura, pisaxz, spolecznistwo. 1964. 59. 
5 Ugyanott 110-111 . 
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megingatták a humanizmusról, erkölcsiségről, szépségről, a polgári társadalom jogi 
normáiról korábban kialakult elképzeléseke't, mert ez a társadalom képtelennek bizonyult 
elejét venni a romboló háborúnak, képtelennek bizonyult ellenállni a fasiszta obskurantiz-
musnak. Példaként említjük még az ismert író, A. Rudnicki tanúságát, aki erről 1945-ben, 
A szó gyönyörű művészete című esszéjében így írt: „Mi mind, akik szerettük a művé-
szetet, becsapottnak éreztük magunkat. A művészet arra tanított minket, hogy tiszteljük 
az embert és hogy meghajoljunk belső világának gazdasága előtt. És mit láttunk? Egy 
világot, amelyben az emberből szappant, lányok hajából matracot készítettek, olyan 
világot, hogy nem volt szó, amely le tudná írni azt. A művészetben soha nem találkoztunk 
ilyen világgal, amelyet naponta volt módunkban l á t n i . . . És arra a kemény meggyőző-
désre jutottunk, hogy a művészet hazug útra tévedt. Egészen másnak kell lennie, jelen-
tettük ki, egészen más forrásokból kell táplálkoznia: kiegyensúlyozottnak és erkölcsösnek 
kell lennie és az igazságot kell szolgálnia."6 

Az írók tömegének a realizmus felé fordulása szervesen következett az egész akkori 
társadalmi-irodalmi valóságból. „Mi üdvözlünk mindenkit — írta K. Wyka 1945-ös cikké-
ben, a „Tragikum, gúny, realizmusában —, aki tragikum és gúny nélkül képes kifejezni az 
időnk igazságát. A mai lengyel próza nehéz feladata — közös feladat és nem lehet 
visszautasítani azokat, akik más ponton kezdték meg útjukat, ma pedig válaszútra 
jutottak. A realizmus mindannyiunkat vár."7 

Éppen a realizmusért folyó harc hullámán, a társadalom előtti felelősség írók általi 
tudatosításának légkörében, az ország újjáélesztésében és az új élet építésében való 
részvételre törekvés atmoszférájában változik sok író világnézeti orientációja, és elvi 
változások mennek végbe alkotó módszerükben. A haladó írók szocialista irodalmi 
álláspontra történő átmenetének folyamata, amely korábban, a háború előtti években is 
előfordult, most rendkívül felerősödött. Ez szerves, a párt által támogatott mozgás volt az 
írók körében. A PPR nyitott, de elvi kultúrpolitikát folytatott, a bizalom hitelét nyúj-
totta az íróknak, nem korlátozva őket a művészi kifejezés eszközeinek keresésében, 
fellépve „a keresés, polémiák, viták teljes és nem leszűkített szabadságáért, az irányzatok 
sokféleségéért."8 

A KuZnica publicistája, P. Hertz költő ezt irta: „Ostobaság lenne éppúgy előírni a 
művészi programokat, ahogyan a pártprogramokat meghatározzák. Ezért a legaktívabb és 
legtudatosabb baloldali erők az irodalomban távol állnak a művészek alkotó kezde-
ményezőkészségének lekötésétől. Igyekeznek meghatározni, melyik irányt tartják helyes-
nek, de senkit sem kényszerítenek arra, hogy elfogadja ezt a meghatározást."9 

A Kuínica a lengyel irodalmi fejlődés perspektíváját a szocialista realizmusban látta. 
Bár a szocialista realizmus kérdéseit tárgyaló cikkek csak 1947 márciusától fogva jelennek 
meg lapjain, olyan elméleti tételek, amelyek egybeesnek a szocialista realizmus elveivel 
vagy azokhoz közel állnak, már egészen kezdettől fogva megfogalmazódtak a folyó-
iratban. Nem annyira sajátosan esztétikai10 kérdéseket érintettek, mint a pozitív hős, a 

6 Kuz'nica 1945. 12. szám 
7Wyka, K. Progranicze pomiesci. Warszawa, 1974. 29. 
"Kuznica, 1945. 4 - 5 . sz. 
® Kuínica, 1945. 42. sz. 
1 0 Lásd: Zótkiewski, S. : Przepowiednie i wspomnienia. Warszawa, 1963. 348. 
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poétika problémái, a tematika korszerűsége stb., hanem inkább az irodalom új társadalmi 
funkcióival, a politikával, az aktuális osztályharccal való kapcsolataival foglalkoztak. A 
Kuz'nica kritikusainak hibái a szocialista realizmus és a múltbeli realizmus minőségi 
különbségének eltüntetésében, valamint „az emberi sors szociologikus konstrukciójának" 
megkövetelésében és a pszichologizmus minden formája elleni (egyébként a 30-as évek 
marxista kritikájától örökölt) ellenszenvében rejlettek. És mégis egyet lehet érteni Zb. 
Zabickivel, aki így írt: „Ez egyáltalán nem volt kevés. Ettől az általános programtól ma is 
nehéz megtagadni a történelmi igazságot. . . A realizmus, ha az akar lenni, ami, valóban 
nem azonosítható az expresszionizmussal, szürrealizmussal vagy a pszichologista 
regénnyel Henry James vagy Virginia Woolf szellemében . . . De fel kell tudnia használni 
tapasztalatukat úgy, ahogy az expresszionizmus tapasztalataiból Brecht, a szürrealizmus 
tapasztalataiból Aragon, a pszichologizmus tapasztalataiból Gorkij, a Klim Szamgin élete 
írója merített."11 

A realizmusról és az avantgarde-ról folytatott, ma is aktuális vitában a Kuznica sok 
kritikusa, polemizálva a különböző avantgard irányzatok filozófiai-esztétikai alapjaival, 
elismerte művészi tapasztalataikat és felhasználásuk lehetőségét a - realista művészet 
által, elkerülte a realizmus—avantgarde Lukácsnál tapasztalható egyenes szembeállítását. 
„Nem szabad - írta 1947-ben S. ZóHciewski - demagóg módon, állítólag a társadalom 
javára, korlátozni a művész alkotó szabadságát, ha a kifejezőeszközök kiválasztásáról, 
kompozíciójukról, színezetükről — azaz csak arról van szó, ami egyetlen művészi világ-
nézet keretei között az írók individuális különbségeit határozza meg."12 

Mégis, a gyakorlatban, a konkrét irodalmi kritikai cikkekben és recenziókban a dolog 
gyakran másképp nézett ki. Türelmetlen kritikusok a nagyrealizmusra való törekvésük-
ben, abbeli igyekezetükben, hogy a műveket aktuális ideológiai és politikai tartalommal 
telítsék, komoly dogmatikus és szektás jellegű hibákat követtek el. Szem elől tévesztették 
a hagyománnyal való kapcsolatok megőrzésének szükségességét az író munkásságában, 
alábecsülték a háború előtti ún. „pszichológiai realizmus" íróinak a művészetében jelent-
kező személyiségi problematikát, nem értékelték kellőképpen a demokratikus írók ered-
ményeit a művészi technika terén. Dogmatikus és szektás megnyilvánulásokkal már a 
szóban forgó években is találkozunk, ezek nem a későbbi korszak kizárólagos privilé-
giumai, nem a lengyel írók 1949-es szczeczini kongresszusa után jelentkeztek először, 
amikor a szocialista realizmus hivatalos program lett az egész lengyel irodalomban. 

így például, alig kapott elismerést a marxista irodalmi kritikában ezekben az években 
J. lwaszkiewicz, a nagy művész munkássága, akinek hatalmas tehetsége a népi Lengyel-
országban virágzott ki. A háborúig lwaszkiewicz nem játszott társadalmilag aktív szerepet, 
de pszichologista prózája szemben állt a művészet dehumanizálásának növekvő tenden-
ciáival. A háború utáni években lwaszkiewicz tevékeny részt vállal az ország társadalmi 
életében: a Zycie Literackie (1946—1946) és a nowini Literackie (1947—1948) című 
irodalmi-társadalmi folyóiratok szerkesztője, amelyek a demokratikus értelmiség széles 
köreit maguk köré gyűjtötték és amelyek szorosan együttműködtek a marxista Kuzni-
cával (bár gyakran vitatkoztak is vele), 1945—1948-ig az írószövetség elnöke, a lengyel és 
nemzetközi békemozgalom aktív résztvevője. 

" ZabickiZb.. id. mű, 199. 
1 'Kuznica, 1947. 37. sz. 
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Abban a kérdésben: milyen módszerrel vonják be az írókat a népi Lengyelország 
építésébe, Iwaszkiewicz és Nowini Literackie című hetilapja munkatársai — a Kuznicától 
eltérően - úgy gondolták, hogy tiszteletben kell tartani minden egyes író művészi sajátos-
ságait, követelték annak megértését, hogy a művészi tudat változásának folyamatát nem 
lehet mesterségesen felgyorsítani, mert ez negatív hatással lehet a művészi munkában 
végbemenő változások őszinteségére és szervességére. „Az író erkölcsösségét — írta 
Iwaszkiewicz 1947-ben — önmagához való hűségében látom. Az író pedig, aki hű marad 
önmagához és az emberről a teljes igazságot fejezi ki, teljesíti társadalmi rendeltetését . . . 
Mai irodalmunknak sok erénye van. Egyik alapvető erényét abban látom, hogy nem 
szakad el saját gyökereitől."13 

Iwaszkiewicz védelmezte a művészi fejlődésről kialakított saját — a történelem meg-
mutatta - helyes felfogását és egykorú műveit is. Az Új szerelem és más elbeszélések 
(1946) és az Olasz novellák (1947) című köteteinek elbeszéléseiben, amelyeket nagyobb 
részt a háború éveiben írt, Iwaszkiewiczet mint a 30-as években írott műveiben is, az 
emberi létezés alapvető erkölcsi és filozófiai problémái foglalkoztatták, amelyeket az író 
az általa alkotott hősök plasztikus, pszichológiailag pontos alakjaiban testesített meg. 
Iwaszkiewicz kritikusainak úgy tűnt, hogy műveiből hiányzik az időszerűség, az aktuális 
politikai elv. Valóban nem voltak bennük politikai deklarációk, éppen Iwaszkiewicz 
munkássága felelt meg legjobban a marxista kritika egyik fő követelményének: az új 
lengyel próza intellektualizálásának szükségességéről szóló tételnek. 

Iwanszkiewicz műveit ezért az összes lehető megszorítással az író rendkívüli tehet-
ségének és jelentős művészi eredményeinek elismerésével bírálták. [ . . . ] 

Mintegy megsejtve a kritikusok szemrehányásait, az Olasz novellákhoz írott előszavá-
ban Iwaszkiewicz így írt róluk: „Itt nincs szó semmiféle eltávolodásról a valóságtól és 
arról, hogy fejünket struccként a homokba dugnánk, csupán életünknek azokhoz az örök 
fermentumaihoz való visszatérésről, amelyek mindig aktuálisak lesznek. Akkor, amikor az 
esztelenség és kegyetlenség homályba borították az ember előtt a teljes igazságot, arról 
igyekeztem beszélni, ami életünkben örök, amiből valódi emberségünk ered."1 4 

Ezt követő, szocialista humanizmussal áthatott, a legjobb nemzeti művészi hagyo-
mányokkal szervesen folytonos, a szocialista realizmus irodalmát lényegesen gazdagító 
munkásságával Iwaszkiewicz bebizonyította kiindulási elvei helyességét. Egész háború 
utáni munkásságában összekapcsolódik feszült figyelme az emberi létezés alapvető kér-
dései iránt az új, szocialista, a személyiség felemelkedése számára eddig még nem tapasz-
talt lehetőségeket nyújtó valóság lényegébe való behatolással. 

A lengyel humanista írók eszmei és művészi fejlődését az 1945—1948-as években 
lehetővé tevő tényezőkről beszélve meg kell neveznünk egy olyan fontos tényezőt is, mint 
a szovjet irodalom nemzetközi tapasztalata, amellyel a lengyel irodalmárok ismeretsége a 
háború utáni időkben jelentősen kiszélesedett. E tapasztalatnak a lengyel irodalom 
számára való jelentőségéről gyönyörűen mondta T. Breza: „Minden népnek megvan a 
maga kulturális hagyománya és művészi ihletének saját forrásai. Mégis az emberen, annak 
sorsán való töprengésekben, a földi boldogság keresésében mindig közelebb álltunk az 

1 3 Kozniewski, K: História со tydzieh. Warszawa, 1977. 240. 
1 4Iwaszkiewicz, J.:. Nowele mtoskie. Warszawa, 1947. 
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orosz irodalomhoz, mint a nyugatihoz. És nehéz ma lengyel irodalmat létrehozni a 
szocialista szovjet irodalom mély ismerete nélkül."15 

A sokarcú szovjet irodalom ragyogó példákat adott annak ábrázolására is, hogyan 
kapcsolódott be az orosz értelmiség az új társadalom építésébe Szovjet-Oroszországban. A 
lengyel értelmiségre és az irodalomra hasonló prooléma megoldása várt. Nem véletlen, 
ezekben az években A. Tolsztoj Golgota című trilógiájának népszerűsége, amelyről 
Iwaszkiewicz azt írta 1948-ban, hogy „annak a változásnak hatalmas képe, amely az orosz 
értelmiségben a forradalom eredményeképpen következett be . . . A polgárháború jele-
netei, amelyeket Tolsztoj nagyobb szenvedéllyel és kisebb epikai nyugalommal rajzolt 
meg, mint Solohov Csendes Don című regényében, mindörökre emlékezetünkben marad-
nak."1 6 

A lengyel irodalom háború utáni viharos gyorsaságú indulásában, 1945—1948-ig, 
különböző művészi nemzedékhez tartozó és eltérő egyéniségű írók vettek részt. Olyan, 
már a két háború közötti húsz évben elismerést szerzett írók, mint Z. Naíkowska és J. 
Iwaszkiewicz, a harmincas években induló A. Rudnicki, J. Andrzejewski, T. Breza, a 
háború utáni években fellépők: T. Borowski, S. Dygat, W. Zukrowski, K. Filipowicz, T. 
Holuj — jelenleg a próza széles körben ismert mesterei. 

Az írók sora ezekben az években önéletrajzi jellegű regényeket publikál a polgári 
értelmiségből származó ember kísérleteiről a korábbi zárt világból való kiszakadásra, az 
élet széles útjára történő kijutásra, a néphez való közeledés útjainak megtalálására. Az 
eltérő tárgyi anyagon, különböző művészi modorban megírt könyvek, ,,a század gyerme-
kének" eme sajátos „gyónásai" az akkori kritikában ezt a nevet kapták: „Az értelmiségi 
leszámolás irodalma". A múlt kritikai értékelése szükségszerű volt: tükrözte a mély és 
gyümölcsöző elmozdulásokat az értelmiség azon részének tudatában, amely átélte az 
individualista polgári világnézet bilincseitől való felszabadulás nehéz és fokozatos folya-
matát. 

így kezdte például útját az irodalomban S. Dygat. Amíg első regényében, a Bodeni-
tó-ban (1946) az elbeszélő-hős álláspontja még nem vezetett határozott társadalmi válasz-
táshoz, annak a közegnek epés kigúnyolására korlátozódott, amelyben a hős, a polgári 
értelmiség képviselője kialakult, addig a Búcsúzások (1948) című regényében és Dygat ezt 
követő munkásságában a hősök már, gyötrődve a magukról és az emberekről kialakított 
téves elképzelések és az emberi viszonyok reális világa közötti viszály miatt, legvégül a 
szellemi felnőtté válás nehéz útjára lépnek. 

A Búcsúzások hősei az elbeszélés egész belső logikájával eljutnak annak megértéséig, 
hogy a passzív, szemlélődő álláspont terméketlen és határozottan a valódi humanista 
értékeket, az új életbe való aktív bekapcsolódást kell választani. 

J. Iwaszkiewicz vagy S. Dygat útja a szocialista humanizmushoz — nem kivétel. A 
művészi tudatnak a szocialista építés körülményei között yégbemenő változásaira sok más 
példát is föl lehet sorolni. Olyan nagy művészek munkásságában is végbementek ilyen 
változások, mint J. Tuwin, T. Breza, Z. Naíkowska, K. I. Galczynski, M. Dabrowska és 
mások. 

15Sokorski, W.: História i aktualnos'c. Miesiecznik Literacki, 1973. 5. sz. 51. 
1 'Eleuter . Listy do Felicji. 89. 
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Bonyolult utat járt be T. Breza a háború előtti pszichologikus prózától (Adam 
Grywald, 1936 című regénye és más müvei), amelyben a morális konfliktusok a be-
haviourista pszichológia alapján, a társadalmi valóságtól elszakítva oldódtak meg. 
1946-1949-ben kiadott egy politikai regényt (Jerikó falai, 1946. Eg és föld, 1949 
című dilógiát), amelyben arra vállalkozott, hogy teljes képet ad a polgári Lengyelországot 
katasztrófába vivő vezető körök életéről, majd pedig a szocialista átalakulások meg-
győződéses híveként fordult az új emberek, a lengyel háború utáni valóság új konfliktusai-
nak ábrázolásához (Balthazar lakomája című, 1952-ben megjelent regénye). [ . . . ] 

Még egy kitűnő példát hozunk az evolúcióra — a szkeptikus-anarchisztikus világ-, 
szemlélettől a szocialista humanizmusig tartó evolúcióra, amelyet a kiváló költő, К. I. 
Galczynski hajtott végre. A háború utáni években Galczynski azt az eszmei és morális 
támaszt, amelyet szorgalmasan keresett a háborúig (többek között a katolicizmusban), a 
nép alkotó munkájában találja meg, amelynek „líráját felajánlja". 

Az 1946—50-es időszakban Galczynski kis szatirikus jeleneteket jelentet meg (A zöld 
liba), amelyekben kigúnyolja a kispolgárt, az előítéletek rabját, az elavult morál hordo-
zóját, aki korlátoltan gyűlöli az újat, mitizálja a múltat. Kíméletlenül megfosztja nimbu-
szától a költő a háború előtti lengyel értelmiségnek az „osztályok fölötti" szerepéről és 
sajátos történelmi küldetéséről szóló mítoszát, leleplezi sznobizmusát, gondolkodásának, 
ízlésének és szokásainak konzervativizmusát, a fizikai munkások iránti megvetését. Ugyan-
ebben az időben Galczynski lírai költeményeket is írt, amelyek szintén nagyon nép-
szerűek az olvasók körében. 

És bár a költői eszköztár a költő háború utáni lírájában mintha teljesen ugyanaz 
maradna, mint korábban, a költő már nem hirdeti a valóságtól való menekülés szükséges-
ségét, hanem ellenkezőleg, az új élettel való találkozásra törekszik és neki szenteli mesteri 
tudását, „a poétikus bűvész", „orgonista és tűzszerész" művészetét. [ . . . ] 

Az új tematika költői elsajátítása nem adatott meg Galczynskinak egykönnyen. Ez 
évek költeményeinek művészi színvonala nagyon egyenetlen. „Nagyobb örömmel nyúlok 
ma tollamért, mint bármikor — írta a költő 1950-ben. — De több nehézségem is van, mint 
valaha." A kialakult költői stílus, a képiség jelleg időnként ellentmondásba került néhány 
verse eszmei alapgondolatával. A képek megszokott köre gyakran nem bírta el a szellemi 
terhet, egy-egy alapgondolatát tekintve komoly költeménye néha akaratlan komikus 
hatást keltett. Nem sikerült Galczynskinek elkerülnie az illusztrativitást és a retorikus-
ságot sem — ami gyakori betegség volt ez évek lengyel költészetében. De a költő 
lelkesedése és tehetsége a vers különféle elemeit gyakrabban forrasztotta egységbe, és 
gyönyörű művek, a szocialista líra felülmúlhatatlan mintadarabjai születtek. 

Akadtak mégis dogmatikus kritikusok, akik, egyrészről nem akartak hinni a költő 
őszinteségében, emlékezve korábbi konzervatív társadalmi pozícióira, a másik oldalról 
pedig — úgy gondolták, hogy a realizmus nem engedi meg a groteszket és a paródiát, 
Galczynski eredeti stílusának ezeket az elidegeníthetetlen komponenseit. Politikai 
ingadozással vádolták a költőt, a „Zöld liba" című művét pedig „kispolgári kanárinak" 
nevezték, „amelynek ki kell tekerni a nyakát". Természetes, a szocializmus tehetséges 
költője elleni ilyenfajta kirohanások ma nevetségesek, de ez az egész újra csak tanúskodik 
a szocialista irodalom létrejöttének nehéz útjairól, és tanulságos leckével szolgál a szocia-
lista realista módszerek határairól való mai tűnődéseink számára. 

34 



At irodalmi fejlődés tapasztalatai Lengyelországban az 1945—1948-as időszakban sok 
demokratikus írónak a szocializmus felé történő eszmei-művészi fejlődési folyamatában 
óriási irodalomtörténeti és elméleti jelentőségűek. Ez a tapasztalat megmutatja, hogy a 
szocialista realizmus nem úgy jött létre, mint normák és előírások gyűjteménye, hanem 
mint a valóság megértése a művészek által, különböző művészi formákban a szocialista 
eszmények alapján. Megmutatja sok, a társadalmi haladás álláspontján álló és az ország 
szocialista fejlődési útját elfogadó lengyel művész szocialista realizmushoz való eljutásá-
nak szerves voltát. 
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KISS GY. CSABA 

NÉHÁNY SZEMPONT 
A LENGYEL ÉS A MAGYAR REGÉNY 1945 ÉS 1948 KÖZÖTTI 

FEJLŐDÉSÉNEK TIPOLÓGIAI ÖSSZEVETÉSÉHEZ 

A komparatisztika megközelítésével szeretnénk megvilágítani a korszak regényének 
néhány jellemző vonását a lengyel és a magyar irodalomban. A két nemzeti irodalom-
történetírás és kritika eddigi feldolgozásai alapján teszünk kísérletet a műfaj fejlődésében 
tapasztalható néhány párhuzam és eltérés megrajzolására. Első próbálkozásként nem 
vállalkozhatunk többre, mint hipotézisek fölvázolására, amelyek igazolására analitikus 
részlettanulmányokra lesz majd szükség, mindenekelőtt művek összevetésére. 

A felszabadulást közvetlenül követő irodalomtörténeti szakasz jelenségeinek össze-
hasonlításakor kiindulópontunk — vagyis az összehasonlítás alapja — a két nemzeti 
irodalom történeti-társadalmi hátterének hasonlósága, továbbá az irodalmi hagyomány 
párhuzamos vonásai. A lengyel és a magyar irodalmat is — mindenekelőtt XIX. és XX. 
századi fejlődése alapján — a kelet-közép-európai típusú irodalmak közé szokták sorolni. 
Régiónk irodalomfejlődési sajátossága az epikai műnem kevésbé differenciáltsága a 
nyugat-európai irodalmakhoz és az orosz irodalomhoz képest a XIX. század második 
felében és a XX. században. A kelet-közép-európai irodalmakban megkésve jelentek meg a 
klasszikus realista regények. A műfaj modern fejlődésére gyakrabban volt a meg-
szakítottság jellemző, mint a folytonosság. A műfaji változatok közül a XX. századba 
átnyúlóan túl nagy szerepet játszott a Walter Scott-i típusú történelmi regény. Az egész 
epikai műnem fejlődésében érzékelhető volt, hogy régiónkban az irodalom funkciói közül 
mindig — a felvilágosodás korától, vagyis a modern nemzeti tudat kezdeteitől fogva — 
kiemelten fontos jelentőséggel bírt a posztulatív és a megismerő funkció. A kelet-közép-
európai regény fejlődési sajátosságai között tartják számon, hogy térségünkben a regény-
technikai újítások (például a XX. századi regény elsősorban Proust és Joyce nevéhez 
fűződő vívmányai) adaptálása viszonylag hosszú ideig tartott, sőt azt is, hogy régiónkban 
e műfajban nem születtek minta érvényű alkotások. Hozzá kell tennünk azonban, hogy a 
XX. századi fejlődés régiónkra jellemző vonásait konkrét műveket elemezve igen kevesen 
vizsgálták. Többnyire e néhány tendenciát vázolták föl, gyakran irodalomkritikai vagy 
esszéisztikus formában. S ezeknek a tendenciáknak mindegyike túl széles, a jelenségeknek 
(és az egyes műveknek is) oly gazdag halmaza fér el bennük, hogy ismételt felsorolásukkal 
csak igen elnagyolt képet kaphatunk a műfajtörténet kelet-közép-európai sajátosságairól. 
Ezért tartjuk fontosnak nemzeti irodalmak összevetését műfajtörténeti szempontból, még 
ha a kétoldali összehasonlítás után további nemzeti irodalmakkal történő szembesítésekre 
lesz is majd szükség a regionális párhuzamok megállapításához. 

Két kérdés vizsgálatához szeretnénk vázlatunkban hipotéziseket nyújtani. Az egyik, 
hogy miként vállalta a lengyel és a magyar regény az adott korszakban a kelet-közép-
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európai irodalmakra különösen jellemző posztulatív funkciót, a másik kérdés pedig: 
milyen párhuzamok és eltérések figyelhetők meg a szintén markánsan jellemző megismerő 
funkció betöltésében. 

A korszak lengyel regényei között - a lengyel irodalomtörténeti és kritikai értékelés 
szerint — kulcsfontosságú szerepet játszik Jerzy Andrzejewski 1947-1948-ban meg-
jelentetett Hamu és gyémánt1 című műve. Nemcsak műfajfejlődési csomópontnak tekint-
hető, hanem — épp a posztulatív és ismeretközlő funkció határozott vállalásával — 
folytatója a régiónkra jellemző irodalmi hagyománynak. 

A két világháború közötti korszak lengyel és magyar regényének fejlődésében a 
hasonló vonások közé tartozik, hogy mindkét irodalomban meghatározó szerepe volt a 
XIX. századi realizmus normáinak (mindentudó narrátor, lineáris szerkezet stb.). A 
lengyel és a magyar regények többsége nagy mennyiségű szociológiai tényanyag be-
mutatására vállalkozott, gyakran előtérbe került a szerzők önéletrajza. A regényíró ebben 
a korszakban is feladatának tartotta, hogy műveivel közvetlenül hozzájáruljon a társa-
dalmi viszonyok megváltoztatásához. Érvényes nagyepikai szerkezetek tekintetében 
gazdagabb a lengyel irodalom hagyománya, akár a múlt századi mintákat (elsősorban 
Bolesfaw Prus és Eliza Orzeszkowa regényei a lengyel irodalomtörténetírás által pozitiviz-
musnak2 nevezett korszakban), akár két világháború közötti műveket (mindenekelőtt 
Maria Dabrowska Éjjelek és nappalok című regénye) veszünk figyelembe. A magyar próza 
fejlődését a negyvenes években oly érzékenyen elemző ún. esszéista nemzedék írásaiban 
éppen a továbblépés akadályának tartja, hogy nálunk nem született minta érvényű realista 
mű (jellemző Kolozsvári Grandpierre Emil esszéjének a címe: Küzdelem az epikával3; 
vagy Sőtér István megállapítását szokták gyakran idézni: „Új realizmus? Csak Nyugaton 
új — minálunk a rég várt, az évszázada vajúdó!"4). 

Ha a múlt századi realizmus normáitól való eltávolodás mértékével mérjük a műfaj 
változását, mindkét irodalomban regisztrálhatunk már a két világháború közötti korszak-
ban ebbe az irányba mutató tendenciákat (a modern lélektan eredményeinek hasz-
nosítása, a belső monológ szerepének növekedése, a regénybeli tér- és időviszonyok 
átalakulása, az esszé újszerű felhasználása a regényben). Míg a lengyel irodalomban a 
harmincas évekre vonulattá szélesedő törekvésekről (elsősorban Bruno Schulz és Witold 
Gombrowicz világirodalmi jelentőségű prózájában5), a magyar irodalomban csak szór-
ványos és elszigetelt kísérletekről (Babits Mihály, Szentkuthy Miklós, Déry Tibor) beszél-
hetünk. A negyvenes években a Nyugat ún. második és harmadik nemzedékének több 
képviselője fogalmazza meg követelményként a regényműfaj megújításának szükségletét 

'Először az Odrodzenie című hetilapban jelent meg folytatásokban 1947-ben Zaraz po wojnie 
(Rögtön a háború után) címmel, könyv formájában 1948-ban látott napvilágot, ekkor már Popiól i 
diament (Hamu és gyémánt) címen. 

2 Az 1863-tól 1890-ig terjedő időszakot tartja a legtöbb lengyel feldolgozás a pozitivizmus korának. 
3 Babits Halálfiai című regényéről szóló esszé. 
4 Sőtér István: Játék és valóság. 1946. 
5Mindenekelőtt B. Schulz Sklepy cynamonowe (Fahéjas boltok, 1934) és Sanatorium pod 

Klepsydra (Szanatórium a Homokórához, 1937) című elbeszéléskötete, Witold Gombrowicz Pamiçtnik 
z okresu dojrzewania (Emlékirat az éretté válás korszakából, 1933) címen megjelent elbeszélései, 
továbbá Ferdydurke (1937) című regénye. 
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esszében és kritikában, de ígéretes kísérletező művek is napvilágot láttak munkásságuk 
eredményeképpen. Az 1945-ös sorsforduló után a magyar epika újabb kibontakozására 
lehetett számítani. „Úgy látszott akkor, hogy a bizakodás nem oktalan derűlátásból 
fakad. A magyar regény és elbeszélés a felszabadulással nagy lehetőségek kapujába 
érkezett. Az idő a harmincas-negyvenes évek eredményeinek és kisérleteinek össze-
foglalását ígérte és űj tájékozódásra serkentett." — írta egy tanulmányában Béládi 
Miklós.6 

Nemcsak az irodalmi hagyományokat tekintve, hanem a történeti-társadalmi körül-
mények szempontjából is nem egy vonatkozásban hasonló volt a második világháború 
befejezése után a lengyel és a magyar irodalom helyzete. Az irodalom feladatairól vallott 
nézetekben Lengyelországban és Magyarországon is újra előtérbe került az ismeretátadó és 
a posztulatív funkció (sok párhuzamot találhatunk például a realizmus kérdésének lengyel 
és magyar vitáiban, az előző korszak megítélésének módjában). 

Mindkét irodalmi közvéleményben ismét föléledt az a hamis dilemma, mely a társa-
dalmi elkötelezettség és a műfaji kísérletezés között tételez föloldhatatlan ellentmondást. 

Épp a két világháború közötti korszakhoz képesti másságot hangsúlyozandó kapott 
egyre erősebb hangot az a nézet, hogy a próza továbbfejlődésének irányát a klasszikus 
realizmus modellia mutatja (a magyar irodalomban a móriczi örökség jelentőségének 
hangsúlyozása, Lukács György „nagyrealista" koncepciója; a lengyel irodalomban a 
Kuznica című folyóirat marxista kritikusainak nézetei). 

Az első évek lengyel és magyar prózájára is jellemző az előző korszakban vagy a háború 
alatt meg nem jelent, külföldön kiadott, fiókban maradt művek közrebocsátása. 
1945—1946-ban sorra jelentek meg a megszállás alatt az emigrációban született lengyel 
regények, Magyarországon a Szovjetunióból hazatért írók alkotásai vagy a Horthy-kor-
szakban politikai okokból ki nem adott művek (példaként csak Déry Tibor Befejezetlen 
mondatára utalunk). 

Az irodalomról vallott nézetek, a kelet-közép-európai hagyomány, a társadalmi-törté-
neti változások arra szorították a prózaírókat, hogy minél gyorsabban reagáljanak a 
közelmúlt és a jelen eseményeire, hogy tudósítsanak a történelmi változásokról, hogy 
számadást készítsenek a társadalom egészéről, a nemzeti történelemről. Magyarországon 
és Lengyelországban is irodalmi és irodalmon kívüli okok egymással szoros kapcsolatban 
levő hálózata eredményezte az 1945 és 1948 közötti időszakban a regény műfaji határai-
nak elmosódását a tényirodalom, a publicisztika, az esszé, a vitairat irányában. A kor 
követelményei kényszerítettek ki az írókból számos átmeneti jellegű prózai művet, 
amelyek szerzőjük szándékától függetlenül is tágították a regény műfaji határait, nem egy 
vonatkozásban a harmincas évek közepe óta egyre határozottabban átalakuló európai 
regény változásaira emlékeztető módon. A korszak lengyel és magyar kritikusai nem-
egyszer ezt a tendenciát zsákutcának tekintették az epikai szerkezet gyakori tökéletlensége 
miatt. Kazimierz Wyka lengyel irodalomtörténészre utalunk, aki a korszak prózájának 
egyik fő jellegzetességét ebben látja. A „regény határvidékének nagymérvű kiterjedésé-
ről"7 beszél, de ezt a tendenciát csak az igazi epika megszületése előföltételének tekinti. 

6 Béládi Miklós: Vázlatok a mai magyar regényről. 1969. 
'„Bogaty rozrost pogranicza powies'ci" In: Wyka, Kazimierz: Pogranicza powiesci. 1948. 
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A történeti-szociológiai tényanyag a két irodalom regényeiben korábban is gyakran 
kapott túlzott hangsúlyt az epikai alakítás rovására, most a második világháború katakliz-
mái, a megszállás szenvedései az írók tanúságtevő szerepét erősítették. A lengyel és a 
magyar íróknak a háború előtti Magyar- és Lengyelország összeomlásával és a sorsdöntő 
társadalmi változásokkal is szembe kellett nézniük a felszabadulás után. Mérlegre kellett 
tenni a polgári értelmiség, a két társadalom meglehetősen széles középrétegeinek törté-
nelmi felelősségét. Ilyen körülmények között érthetően olyan normák kerülnek előtérbe, 
mint az objektivitás, a tények tisztelete. A stabilizációt áhító társadalmakban általános 
igény volt a nagy megrázkódtatások után a jelenségek áttekinthető rendbe illesztése, az 
egyértelmű ítélkezés. Mindkét irodalomban jellemző az 1945 utáni időszakban a realista 
tendenciák megerősödése. 

A gyors reagálás szándéka kedvezett a tény- vagy dokumentumirodalom széles körű 
kibontakozásának mindkét irodalomban. Mindenekelőtt irodalmon kívüli igény, még-
pedig igen erős igény volt tapasztalható a háború befejezése után a közvetlenül kifejezett 
megismerő általánosítások iránt. Egyének, csoportok és rétegek olyan tapasztalatokon 
mentek keresztül, amire nehezen tudtak magyarázatot találni, a fasizmus erkölcsi rela-
tivizmusával alapjaiban megingatta a polgári humanista világképet. A dokumentálás ábrá-
zolásmódnak, az újnaturalista tendenciáknak mindkét irodalomban voltak hagyományai 
az előző korszakban (a lengyel Przedmieácie csoport körében született művek, vagy a 
magyar tényirodalom sajátos műfaja, a szociográfia). A magyar irodalmi folyóiratokban 
(elsősorban a Válaszban) újra megjelentek szociografikus riportok, és az új nemzedék 
képviselői — Sarkadi Imre például - is vállalkoztak e hagyomány folytatására. Az írók a 
publicisztika (riport, interjú, tudósítás), a diszkurzív közlés (esszé, vitairat) eszközeihez 
nyúltak, fölhasználták olyan formák lehetőségeit, mint a napló, az önéletírás és az 
emlékirat. 

A magyar irodalomban a közvetlen tényközlés szándéka markánsan érzékelhető a 
főváros ostromáról tudósító művekben (Nagy Lajos: Pincenapló, továbbá Déry Tibor 
Alvilági játékok címmel kiadott elbeszélésgyűjteményében). A tényanyag kényszerítő 
ereje Zofia Nalkowskával, a kiváló lengyel írónővel még stílusát is megváltoztatta, minden 
kommentár nélkül, interjú formájában mutatja a német fasizmus életbenmaradt áldozatai-
nak tapasztalatait (Medaliony — elbeszélések, 1946). Riportszerű tudósítás Ksawery 
Pruszyríski Droga wiodta przez Narwik (Narvikon át vezetett az út) című, a háború alatt 
emigrációban megjelent, majd otthon a fölszabadulás után kiadott műve a Norvégiában 
harcolt lengyel katonai egységekről. Jerzy Putrament riport formában mutatja be 
(Rzeczywistosc - Valóság, 1947) a háborút közvetlenül megelőző évek baloldali fiataljait. 
A fölszabadulás utáni lengyel irodalomban jelentős számú prózai mű foglalkozik a háború 
tragikus eseményeinek fölidézésével (gettófölkelés, varsói fölkelés, koncentrációs 
táborok), az 1945 és 1948 közötti korszakban viszonylag kevesebb az ellenállási mozgal-
mat dicsőítő regény vagy elbeszélés. Tévesnek hisszük azt a közhelyszerű megállapítást, 
hogy a magyar irodalom fejlődési sajátossága — történelmi okok miatt — a második 
világháború ábrázolásában a tények rögzítésére és a felelősség keresésére tett törekvés. 
Nézetünk szerint a háború befejezését közvetlenül követő években sokkal több a tipo-
lógiai párhuzam a lengyel irodalommal, mint gondolnánk. Az igen aktív lengyelországi 
ellenállási mozgalom önmagában nem könnyítette meg a „század botrányának", 
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Auschwitznak írói magyarázatát, a lengyel állam 1939-es tragikus összeomlásának meg-
értését. 

Az önéletírás eszközeivel él többek között a magyar irodalomban Illyés Gyula a 
Tanácsköztársaság utáni emigráció franciaországi sorsát bemutató művében (Hunok 
Párizsban, 1946), a lengyel Lucjan Rudnicki Stare i nowe (Régi és új) címen kiadott 
visszaemlékezéseinek első kötetével (1948). Michal Rusinek narrátora is közvetlen tapasz-
talatairól számol be a Z barykady w do line giodu (A barikádról az éhség völgyébe, 1946) 
című regényében; a varsói fölkelésre és a koncentrációs táborban töltött időre emlékezik 
vissza. 

Az irodalom posztulatív funkciója azzal is előtérbe kerül, hogy a dokumentumok, a 
tények minden „objektivitása", „pártatlansága" ellenére leleplező erejű tanúságtételek 
születtek a fasizmus és a háború elembertelenítő jellegéről. A tények közlése azonban 
magyarázatot is követelt: hogyan volt mindez lehetséges. A lengyel és a magyar irodalom 
legjelentősebb prózai művei a kollektív és egyéni tudat traumáinak a gyógyítására is 
vállalkozni akartak. Nem elégedhettek meg az írók fekete-fehér sémák fölrajzolásával, meg 
akarták mutatni az elembertelenítés mechanizmusait, az áldozatok tudatának torzulásait 
is. És ehhez nem volt elég a háború és a megszállás valóságát kifejezni, a felelősöket 
nemcsak kívül kellett megkeresni, hanem szembe kellett nézni a társadalmi szerkezet 
lengyel és magyar korszerűtlenségeivel, föl kellett tárni a polgári értelmiség magatartásá-
nak gyökereit. A bűnök és a felelősség szenvedélyes kutatásában sok hasonló mozzanatra 
bukkanhatunk a lengyel és a magyar prózában. Azzal a különbséggel talán, hogy a magyar 
írók számadása elsősorban a kollektívum, a nemzet felelősségére keresett magyarázatot, a 
lengyel író az egyén tragikus bukásaira figyelmeztetett, a polgári humanizmus eszméinek 
elégtelenségére a fasizmussal szemben. 

Darvas József „szabálytalan" prózai szövege, a Város az ingoványon majdnem szó 
szerint a fölszabadulás másnapján született. Az eseményekre olyan gyorsan akart reagálni, 
hogy lemondott az epikai alakításról, szövege — a publicisztikai elemeket sem nélkülözi 
ugyan — leginkább vitairatnak tekinthető, teljes egészében diszkurzív jellegű. Lengyel 
pályatársai a regényforma keretében maradtak, ha éltek is a közvetlen tény- és ismeret-
közlés eszközeivel. A legtöbb tipológiai hasonlóság a polgári értelmiség számadás-regényei-
ben található, Olyan regények, mint a lengyel irodalomban Stefan Otwinowski: Czas 
nieludzki (Embertelen idő, 1945), Kazimierz Brandys: Drewniany kori (Faló, 1946), 
Artúr Sandauer: Smierc liberala (Egy liberális halála, 1947), Stanislaw Dygat: Pozegnania 
(Búcsúzások, 1948) című műve, a magyar irodalomban pedig Sőtér István novellái, 
Bűnbeesés című regénye (1947), Kolozsvári Grandpierre Emil Szabadság, Rónay György 
Az alkony éve című regénye a polgári magatartás konzekvens analízisét nyújtják, sikeresen 
próbálkoznak az esszé regénybe emelésével, a tudat mélyrétegeinek bemutatásával, a 
narráció korszerűsítésével is előrelépést jelentenek. 

Andrzejewski Hamu és gyémánt című regényében összefonódnak mindezek a tenden-
ciák: az irodalom megismerő és posztulatív funkciójának erőteljes jelenléte, bizonyos 
regénytechnikai újítások alkalmazása. A második világháború befejezését követő ese-
ményeket tárgyal, a társadalmi megújulásért vívott harc kérdésében egyértelmű állást 
foglal. A regény jelenidejét a valóságos jelentől megjelenése pillanatában mintegy két év 
választotta el. Nemcsak a kisváros társadalmának teljes tablóját igyekszik megfesteni és a 
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felelősség kérdésére keres választ, hanem a morális újjáépítés felé is utat mutat (főként 
Szczuka párttitkár gáncstalan alakjával). A klasszikus regény néhány alapvető vonását 
megtartva (linearitás, mindent tudó narrátor) tudati folyamatok ábrázolására is vállal-
kozik, fölhasználja a szimultaneitás technikáját is. Olyan érvényes szintézis született a 
Hamu és gyémántban, amely fontos csomópont a műfaj további fejlődése szempontjából. 
Ha a regény jelentésrétegeit, narrációját tekintve találunk is párhuzamokat a magyar 
irodalomban, más-más művekben azonban, végül is a hasonló közvetlen előzményekből 
nem született hasonló szintézis. 
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T. P. AGAPKINA 

ZOFIA NAÉKOWSKA MŰVÉSZI EVOLÚCIÓJA 1944-1948 

Az új irodalom fejlődésének bonyolult folyamatában Lengyelországban az átmeneti 
időszakban és később jelentős szerepet játszott az idősebb nemzedék íróinak nagy 
csoportja, akik a demokratikus irodalom élő tradícióját testesítették meg, akiknek 
munkásságában az új szakaszban egyre világosabban kibontakoztak a szocialista fejlődés 
tendenciái. Ezek közé az írók közé tartozott Z. Naíkowska. 

A kiemelkedő lengyel írónő az egyik legutolsó cikkében így vallott: „Az átalakulások, 
amelyek a háború utáni években végbementek az életben, nem értek engem váratlanul. 
Hogy eljön az idő, amikor a munka .uralkodni fog, nem pedig alázatosan szolgálni a 
tőkét', az idő, ,amikor a fejlődés társadalmi feltételei minden egyes ember számára 
egyformák lesznek', erről én tudtam mintegy .kezdettől fogva'. Nemcsak azért gondol-
kodtam így, mert léteztek .kizsákmányolók' és áldozatok, nemcsak igazságérzetből. 
Vonzott engem ennek az ideológiának a pontos tudományos megalapozottsága is — a 
történelem dialektikus törvényeinek feltárása, benne az ember tudatos részvétele. Ebben 
az értelemben nekem semmit sem kellett magamban leküzdenem." Ez a vallomás lényeges 
az ő művészi örökségének értelmezése szempontjából és annak objektív tényei sokban 
alátámasztják az idézetet. [ . . . j Nem volt véletlen, hogy Naíkowska, mint Jaroslaw 
Iwaszkiewicz is, azok közé a demokratikus orientációjú írók közé tartozott, akik valóban 
rögtön és ingadozás nélkül álltak az új Lengyelország oldalára, bekapcsolódtak társadalmi 
és kulturális életének szervezésébe. Nalkowskának az adott években végzett eszmei-
művészi munkássága pedig alkotói életrajza megelőző szakaszának törvényszerű tovább-
fejlődése volt. 

1944-ben Naíkowska mögött már 40 éves alkotó tevékenység állt - két nagy, egy-
mástól lényegesen különböző fejlődési szakasz. Század eleji műveiben, amelyekre erősen 
rányomta bélyegét az Iíjú Lengyelország mozgalmának hatása, teljesen az emberi „lélek" 
kutatására összpontosította figyelmét, absztrahálva hőseit az őket körülvevő reális élettől. 
Ugy vélte, hogy az emberi személyiség titkának felfejtése során magára a személyiségre 
vagyunk utalva. Filozófiai-esztétikai nézeteinek fejlődése, és különösen az imperialista 
világháború tanulságainak, azután az 1918-ban megszületett független lengyel állam 
valóságának megértése arányában, Naíkowska figyelmét a fiatal lengyel állam társadalmi-
politikai problémáira, az embernek a társadalommal való kapcsolatára, és az emberi 
személyiség alakulásának szociális-politikai tényezőire koncentrálja. Felülmúlja társa-
dalmi-politikai előrelátásával az akkori időszak sok íróját, Naíkowska 1924-ben kiadja 
egyik legjobb művét a Hennert Teréz regényéi. Leleplezve a korrupciót, a kapzsiságot, a 
nép gyökeres szociális vágyainak semmibevevését, a nemzeti kisebbségek elnyomását, 
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azoknak az újjászülető állam uralkodó rétegéhez közel álló köröknek a részéről, amelyek-
nek tagjai közé Lengyelország nemzeti felszabadulásának sok volt harcosa tartozott. 
[ . . . ] 

Demokratizmusával és internacionalizmusával, a társadalom szociális problémái iránt 
elkötelezett figyelmével Nalkowska munkássága már a két világháború közötti időszakban 
közel került a szocialista irodalomhoz. 

E tendenciák kifejlődéséhez jelentős ösztönzést adott a második világháború. 
Nalkowska Háborús naplói, amelyek kiadása a lengyel irodalmi élet igazi szenzációja volt 
1970-ben, megörökítették az írónő nézeteinek evolúcióját és közeledését a néphez. 

A második világháború és a szocialista építés első lengyelországi éveinek tapasztalata 
gazdag anyagot adott az írónőnek munkássága központi kérdésének, az ember és a 
társadalom kapcsolata problémájának megoldásához, és hatással volt humanista meg-
győződésének fejlődésére. Hozzájárult ehhez, kitágította társadalmi-irodalmi látás-
módjának horizontját az írónő társadalmi-kulturális tevékenysége is. A háború után 
képviselő volt a szejmben, a faigyűlölet elleni harc ligájának, a béketanácsnak a tagja, 
aktív antifasiszta és háborúellenes propagandát folytatott a sajtóban és a nemzetközi 
fórumokon. 

1946-ban Nalkowska kiadja a Medáliák ciklus rövid elbeszéléseit, amelyek a hitlerista 
gaztetteket kivizsgáló Főbizottság elnökeként gyűjtött anyagokon alapultak és amelyek a 
háború alatti személyes tapasztalatait általánosították. Az elbeszélésekben nincs semmi 
kitalált: tények, szavak, intonációk, melyeket az írónő a fasiszta koncentrációs táborok 
volt foglyainak vallomásaiból vett. Leírja Spanner professzor gdanski ,.intézetét", ahol 
piramisokba rakva fekszenek a szappanfőzéshez előkészített emberi holttestek, leírja az 
auschwitzi gyermekfoglyokat, akik ember-égetést játszanak, leírja az asszonyt, akinek 
olyan szenvedések jutottak osztályrészül, hogy képtelen tovább élni és maga kívánkozik a 
hitleri táborba meghalni . . . Külsőleg az elbeszélések szenvtelenek: ezt annak megértése 
idézi elő, hogy az emberi együttérzés és gyöngédség semmiféle szava nem elegendő a 
fasizmus áldozatai iránti részvét kifejezésére. Mégis, eszmei-művészi eszközeinek egész 
rendszerével, a tények kiválogatásával és szembeállításával, annak megmutatásával, hogy 
az emberek szisztematikus és mindennapos tömeges megsemmisítése alaposan átgondolt 
és részletesen kidolgozott gazdasági és ideológiai programnak megfelelően folyt, az írónő 
a fasizmus iránt olyan mély gyűlöletet tanúsított, hogy az általa létrehozott alkotás 
nemcsak a lengyel, de a világirodalomban is (sok idegen nyelvre lefordították) az egyik 
legerősebb leleplező antifasiszta műalkotás marad. 

Sok kutató felfigyelt arra, hogy ebben a műben az írónő eltért saját módszerétől, az 
egyedi emberi lélek kutatásától, attól a korábbi eljárástól, hogy minden egyes esetben 
kereste az emberi viselkedés konkrét szociális-lélektani tényezőit, ösztönzőit: a fasiszta 
bűntettek konstatálására, és a tények leírására szorítkozik, összefoglaló képet alkotva a 
fasizmus embergyűlölő arculatáról. Ahogy K. Wyka helyesen jegyezte meg, hogy az írónő 
elutasítva, hogy „magyarázatokat" keressen a fasizmus által véghezvitt borzalmakra, 
rámutatott arra, hogy amit a hitleristák elkövettek, az az emberi megértés határain kívül 
esik, és következésképp, nincs létjoga. A Medáliák nagy humanista értelme abban áll, 
hogy Nalkowska objektív értelmükkel minden embernek minden emberrel szembeni 
felelősségének eszméjét hangoztatja. Ennek a műnek a mottója fontos szellemi 
mondandót fejez ki: „Ezt a sorsot ember készítette embernek." Határ című regényének 

43 



első szavai ezek: főhősének szájából hangzanak el, egy másik tételének szinonimájaként: 
„Mindenki így cselekszik, mindenki így tesz", tanúskodva arról a törekvéséről, hogy egy 
mentő szentenciával elhatárolja magát az elkövetett rosszért való felelősségtől, hogy 
mintegy mások felelősségének elhárításával saját személyes ártatlanságát igazolja. Mégis 
itt, mint Nalkowska sok más megnyilatkozásában sokszor megismételte, ezek a szavak 
humanista felhívásként hangzanak a mai ember aktív, tevékeny álláspontjának kialakítá-
sára. Antifasiszta publicisztikai megnyilatkozásaiban az írónő ismételten a modern ember 
nevelése problémájának társadalmi fontosságára élezte ki a kérdést. Ennek a nevelésnek a 
feladata: „Létrehozni az élet, a társadalom legtökéletesebb formáit, olyan társadalmat, 
amelynek nincs szüksége többé háborúra." Nalkowska eszmei-művészi öntudata fejlődésé-
nek sokatmondó mozzanata volt az is, hogy a lengyel irodalomban az elsők között lépett 
föl az antifasiszta ellenállás hősiességének ábrázolásáért a művészetben. Arra szólította föl 
kortársait, hogy fejezzék ki az ellenállás résztvevői iránt érzett elragadtatásukat és hálá-
jukat. 

Az írónő életművében a szocialista tendenciák megerősödésének jelentős eredménye 
volt Az élet kötelékei (1948) című regény. A lengyel irodalomnak a múlttal való 
„értelmiségi leszámolás" témájára írott, sok más jelentős regényével egyidejűleg jelent 
meg. Nem leegyszerűsítve azokat a bonyolult történelmi folyamatokat, amelyek Lengyel-
országot az 1939 szeptemberi nemzeti összeomláshoz vezették, Nalkowska a korábbinál 
mélyebben leleplezi az álforradalmiságot, a lengyel állam volt feudálkapitalista vezető 
elitjének eszmei gyengeségét, rámutatva, hogy népellenes bel- és külpolitikájuk volt az 
igazi oka a nemzeti katasztrófának. De e mű ereje nemcsak leleplező pátoszában rejlik, 
hanem a jelentős társadalmi-történelmi folyamatok visszatükrözésében is. Mindenekelőtt 
azoknak az új társadalmi erőknek (munkásoknak, parasztoknak és haladó értelmi-
ségieknek) az ábrázolásában, amelyek megjelentek Lengyelország történelmének szín-
padán. Az egyik érdekes személyiség nemcsak ebben a regényben, hanem a Nalkowska 
által megteremtett értelmiségi alakok galériájában is, Sonka Wysokolska. Lévén a be-
börtönzöttek fölötti gyámság Védnökségének aktivistája (felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
itt önéletrajzi mozzanatról van szó — az írónő néhány éven át, a 20-as években és a 
harmincas évek elején ilyen társadalmi-politikai szervezetben dolgozott) Sonka megismeri, 
ami korábban ismeretlen volt számára — a lengyel nép életét és harcát a szabadságért és az 
igazságosságért. A hősnő lassanként megérti, hogy szenvedéseik okozói olyan emberek 
voltak, akik, mint az ő orvostábornok apja is, magukat továbbra is hősöknek, Lengyel-
ország felszabadítóinak tekintik. Deheroizálásuk életének drámai szakaszát jelentette, de 
talál magában annyi erőt, hogy azoknak a védelmére keljen, akiket ettől fogva tekint 
hősöknek. Az alak fejlődésének logikája olyan, hogy a könyv végén Sonkát a lengyel nép 
hazafias erői között találjuk, amelyek, mint Stokloski, a hivatásos forradalmár, Blaza, a 
paraszt, és mások, nem táplálnak illúziókat a volt lengyel állam osztálylényegét illetően, 
készek megvédeni a szülőföldet a hitlerista agresszorok ellen, nem pedig megfutamodnak, 
mint a volt vezető elit képviselői. Az az új hangsúly, amelyet Nalkowska a két világháború 
közötti húsz év és a második világháború eleje problematikája ábrázolásának adott, 
munkásságának is új intonációt kölcsönzött — amelyet egyik kutatója helyesen nevezett 
„nehéz és nem-egyszerű optimizmusnak." [ . . . ] 

Nalkowska munkássága továbbra is magára vonja a lengyel irodalomtudomány figyel-
mét. A jelenleg tárgyalt problémák közé tartozik háború utáni munkásságának értékelése 
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is. Ebben a kérdésben két alapvető nézőpont létezik. Egy sor kutató elutasítja Az élet 
kötelékei című regényt eszmei-művészi újításai miatt, figyelmen kívül hagyva Nalkowska 
munkássága e periódusának tényeit, úgy vélve, hogy az életmű a háború előtti munkás-
ságra korlátozódik. Helyesebb, bár nem teljesen következetes más kutatók álláspontja, 
akik megértik művészetének szocialista tendenciáját. Nem lehet, írja egyikük, „úgy 
tekintenünk az írónőre, mintha művészete erre a módszerre (t.i. a kritikai realizmusra — 
Agapkina, T.) korlátozódna. Az élet kötelékei című regényének végén pozitív vonásokkal 
felruházott hősöket, igazi humanistákat ábrázolva az írónő átlépte valamilyen új művészi 
módszer küszöbét, amelyről nehéz lényegesebbet, pontosabbat mondani." A továbbiak-
ban hozzáteszi, hogy az új módszer pozíciójára történt átmenete szempontjából nem 
jelentéktelen tény, hogy az írónő édesapja alakjához fordult (a Megújult élet című 
könyvében, amelyen az írónő sok éven át dolgozott, de amely befejezetlen maradt) — a 
kiemelkedő személyiséghez, az első lengyel marxisták egyikéhez — „ilyen típusú, ilyen 
ideológiai és morális alkatú emberek között kereste az írónő jelenünk forrásait" — zárja 
gondolatmenetét a kritikus. 

Az írónő művészi és esszéista-publicista munkássága meggyőzően tanúskodik arról, 
hogy a háború utáni időszak — eszmei-művészi fejlődésének egyik legfontosabb szakasza, 
és tanúsítja átmenetét a szocialista humanizmus és a szocialista művészet álláspontjára. 

Az új lengyel művészetért folyó harc részei azok a megnyilatkozásai is, amelyek az 
irodalom új szociális-történelmi feltételek közötti helyének és szerepének kérdéseivel 
kapcsolatosak, — annak néhány munkában felállított tételnek ellenére, hogy állítólag 
Nalkowska nem annyira a marxista filozófián alapuló új kultúrprogram megalkotója volt, 
mint inkább elfogadta e program tételeit, mint figyelmeztetett leegyszerűsítésük 
veszélyeire. 

Nalkowska részt vett azoknak az időknek éppen a szocialista irodalmi fejlődés fontos 
kérdéseiről folyó éles irodalmi vitáiban. így ő — és nem egyedül — fellépett azok ellen a 
kísérletek ellen, amelyek oly módon akarták korlátozni a realizmus fejlődését, hogy 
abszolutizálták az egyetlen követésre méltó mintát, Balzac művészetét, fellépett azok 
ellen a kísérletek ellen, amelyek a pszichologizmust és az avantgarde-ot a realizmus 
alternatívájának tekintették, bebizonyítva, hogy föl lehet azokat e módszer keretei között 
is használni, fellépett a tematika erőszakolásának és hierarchizálásának kísérletei ellen, 
mert úgy gondolta, hogy ez az író egyéni alkotó önkifejezésének egyik lényeges mozza-
nata. Nalkowska ekkori publicisztikája legfontosabb tételeihez kell sorolnunk az iroda-
lomhoz való utilitáris viszony tendenciái elleni fellépéseit is. „Társadalmilag hasznosnak" 
csak az igazán magas szintű irodalmat lehet tekinteni, a legmagasabb művészi ered-
ményekre való törekvés, bizonygatta ő, nemcsak „privilégiuma" az írónak, de „mindenek-
előt t" társadalmi kötelessége, különösen az új szociális-történelmi feltételek között, 
amikor a dolgozó nép szabadon hozzájuthat a műveltséghez és a kultúrához. Az irodalom 
nép előtti felelősségének éppen ilyen értelmezésével magas intellektuális izzással, „a saját 
nézőpont kifejezésére szolgáló saját szavak keresésével" tűnt ki Nalkowska háború utáni 
munkássága. A lengyel szocialista irodalom ezt követő fejlődése igazolta művészi tapaszta-
latának gyümölcsöző voltát. 
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JUHÁSZ PÉTER 

A BOLGÁR POLGÁRI HUMANISTA ÍRÓK 
ÉLETÉRZÉSÉBEN, VILÁGLÁTÁSÁBAN ÉS ÁBRÁZOLÁSMÓDJÁBAN 

BEÁLLT VÁLTOZÁSOK A FELSZABADULÁS UTÁN 

A második világháborút követő évtized irodalmából nem sok mű született a halhatat-
lanságra, s már ma is csak kevés olyan regény akad a negyvenes-ötvenes évekből, amelyet 
érdemes lenne újra kiadni. Ez teljesen érthető jelenség. Az igazán nagy történelmi 
eseményeket, a társadalmakat felkavaró változásokat maradandó érvénnyel igen nehéz 
ábrázolni, különösen akkor, amikor még a kellő távlat is hiányzik. A francia forradalom 
világtörténelmi jelentősége már régóta tisztán áll az emberiség előtt. A XVIII. század 
utolsó évtizedében azonban egyetlen olyan regény vagy dráma nem látott napvilágot, 
amely méltó és maradandó ábrázolását adta volna a hatalmas forradalomnak. 

A második világháború idején, majd az azt követő békés forradalmak sodrában 
született népi demokráciák művészetét az eredendő nehézségen túl egy merev művészet-
felfogás korlátai is akadályozták szabad fejlődésében. Éppen ezért különösen értékesek az 
olyan művek, amelyek e nehézségek ellenére is tudtak igazat mondani a nagy változások 
koráról. 

Dimitar Dimov regénye, a Dohány ilyen mű. 
Dimov első regénye, az 1938-ban megjelent Bene főhadnagy még tisztán lélektani 

problémákkal foglalkozik. Dimov hőseinek betegesen érzékeny, törékeny emberi kap-
csolatait elemzi. Az 1945-ben napvilágot látott Elkárhozott lelkek pszichológiai és 
szociális problematikája már lényegesen bonyolultabb. A regény cselekménye Spanyol-
országban, a polgárháború éveiben játszódik. Dimov figyelmét itt is a szokatlan pszicho-
lógiai konfliktusok, a különös, furcsa jellemek kötötték le. Az életet még itt is a 
személyiség problémái felől nézte, nem a nép, a társadalom felől. Különcökkel és 
betegekkel, jezsuitákkal és morfinistákkal népesítette be a bolgár irodalmat. Elképzel-
hetetlen szenvedésekről és fel nem fogható tragédiákról írt. Fáradhatatlanul bogozgatta 
hősei didergő magányát, mintha saját gyötrő, lidérces éjszakai látomásait vetette volna 
papírra. Annak a szakadéknak az érzékelése volt ez, amely szélén századunk egyénisége 
botorkál. Alapvető élménye az egyén és a kollektíva között tátongó szakadék felismerése. 

Dimov új mondandóra és újszerű hangra csak az 1945 utáni mélyreható társadalmi 
változások között talált. Alapvető élménye ekkor már az elidegenedés, a magány világából 
való kiszakadás, a népi alkotó erők megérzése, a szocializmus felé megnyílt távlatok 
felismerése. A Dohány a kinyílt távlatok regénye. 

„A Dohányt csak a marxista filozófia alapvető kérdéseinek megismerése után tudtam 
elképzelni és megírni - mondta Dimitrij Markovnak - . . . Mindaz, amit addig öntudat-
lanul hordtam lelkem mélyén a letűnt vüággal szemben . . . most világos gondolatokban és 
érzelmekben kristályosodott ki." 
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A Dohány már első megjelenésekor nemzetközi visszhangot keltett. Bulgáriában az 
elmúlt évtizedek egyik legjelentékenyebb irodalmi vitája éppen Dimov alkotása körül 
bontakozott ki. Ugyanúgy, mint nálunk a Déry-vitában, sok kritikus azt támadta, ami a 
legjobb benne: tárgyilagosságra törekvő ábrázolásmódját. S noha Dimov védelmet kapott 
a párt központi lapjától, az akkori idők követelményeit mégis igyekezett érvényesíteni, és 
átdolgozta regényét. Nálunk ez az átdolgozott kiadás jelent meg 1955-ben. Kétségtelen, 
hogy a cselekmény gazdagodott is az átdolgozás révén, nem kevésbé bizonyos azonban, 
hogy a kritikák hatása alatt keletkezett javítgatások jó része a sematikus irodalomfelfogás-
nak tett engedmény. 

Éppen ezért érthető, hogy a Dohányban ábrázolt kommunisták egyéniségébe is sokat 
átültetett századunk elidegenedéséből. Idealizmusukat és erkölcsi nemességüket mély 
döbbenettel szemlélte, számára ők voltak a fenső igazságosság képviselői. De mégis úgy 
érezzük, hogy ez a fenső igazságosság hideg és rideg. Erkölcsi minőségével Dimov nem 
azonosul. A könyörtelen intellektuális nyíltság, a kegyetlen igazságosság világa ez. Az idő 
történelmi menete, aminek igazságosságában senki sem kételkedhet, az a legfelső bíró, az 
a felső erő, ami a regényben, mint kint az életben, mindent a helyére tesz. Az egyén sorsát 
az idő könyörtelen és feltartóztathatatlan menete dönti el S ez a sors éppen ezért akár-
milyen kegyetlen és elviselhetetlen is, igazságos. Az életet Dimov itt már nem a személyi-
ség problémái felől nézi. 

A regény átdolgozása közben azonban Dimov arra kényszerült, hogy indokolatlan 
mértéken túl is szembeforduljon a múlttal és olyan hősök megrajzolására vállalkozzék, 
amihez a kedve már magának is megvolt, de tapasztalata és belső fedezete még hiányzott. 

A kultúrpolitika a regény bírálatával a kibontakozó új irodalmat akarta támogatni, de 
türelmetlenségével inkább csak ártott. 

A forradalmi romantika és a pozitív hős leegyszerűsített követelményének eleget téve, 
Dimov nem tehetségének karakterét követte, hanem a kulturális politika intencióit. 

Éppen ezért az 1965-ös és az 1975-ös magyar kiadás már az első változatot követi, azt 
az első bolgár kiadást, amely az író szándékait és tehetségét leghívebben mutatja meg. 

Ez a terjedelmileg is nagy mű a háború előtti és alatti bolgár társadalom teljes epikus 
körképét adja, egyszerre ábrázolva a „fent" és a „lent" világát. A minisztereket dirigáló 
dohánymágnásoktól kezdve egészen a nyomorban fuldokló favágóig, az alakok 
imponálóan gazdag serege vonul fel előttünk. Az üzleti intrikáktól kezdve az illegális 
kommunista sejtek áldozatos küzdelméig, a társadalmi-politikai élet szinte minden jelleg-
zetes eseményét és színhelyét elénk idézi az író, aki kitűnően ért ahhoz, hogy színes és a 
szó jó értelmében izgalmas cselekmény keretében bontakoztassa ki hősei jellemét. 

A regény sok mindenben emlékeztet a múlt századi nagy karrier-regényekre. Itt is, 
mint Balzac és Stendhal nem egy remekművében, egy tehetséges fiatalember tör felfelé, 
hogy eszével és merészségével maga mellé állítsa, szolgálatába kényszerítse a szerencsét. 
Borisz Morevnek, a dimovi hősnek is sikerül az első felvonás: rettegett pénzarisztokrata 
lesz belőle, aki előtt az államgépezet vezetői is hajbókolni kénytelenek. Szédületes 
karriert fut be. Merész és gátlás nélküli üzleti fogásokkal néhány év alatt a bolgár dohány 
korlátlan ura lesz. Céljai érdekében emberi sorsokon gázol keresztül, eltaszítja magától 
Irinát, azt a nőt, akit szeret, és érdekből nősül, a dohánymágnás lelkibeteg leányát veszi el 
feleségül, majd vagyona megszerzése után visszatér első szerelméhez, de az üzlet érdeké-
ben őt is áruba bocsátja, és végül megvetetten, magára maradva pusztul el. Múlt századi 
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elődeihez hasonlóan ő is elbukik, csak épp e bukás oka és tanulsága más. Amíg Stendhal 
fiatal hőse az osztályönzésen alapuló társadalom vasfalába ütközik, és emiatt vérzik el, 
Morevet épp az osztályönzés világába való beilleszkedés segíti előre — mindaddig, amíg az 
új rend megszületése szükségképpen megsemmisíti. A régi téma így válik Dimov kezén a 
polgári társadalom elkerülhetetlen bukásának hordozójává. 

A múlt századi realizmus jótékony hatása tükröződik abban is, hogy Dimov szen-
vedélyes politikai állásfoglalása nem vezet az új világ ellenségeinek felületes, egyoldalú 
ábrázolására, sem a munkásmozgalmi hősök hitel nélküli eszményítésére. Von Geyer 
alakjában az írónak teljes mértékben sikerült megmutatnia a náci gazdasági behatolás, a 
Bulgáriát is katasztrófába sodró német világuralmi őrület minden veszedelmességét és 
szörnyűségét, maga az alak azonban mindvégig megőrzi emberi jellegét, hitelességét. A 
papirosfigurákkal dolgozó sematikus irodalom időszakában Dimov érvényesíteni tudta azt 
a művészileg egyedül helyes felfogást, hogy egy igazi regényben minden hősnek e m b e r -
n e k kell lennie, a m a g a érdekeit, szenvedélyeit és meggyőződéseit követő embernek. 

Történelmileg igen tanulságos a munkásmozgalom szereplőinek ábrázolása. Dimov itt 
jóval kevesebb példát láthatott maga előtt, mint mondjuk Borisz vagy von Geyer alakjá-
nak megmintázásánál. Kétszeresen értékes tehát, hogy Pável, Varvara, Sztefán és Max 
személyében egészen különböző típusokat tudott alkotni, sőt Lukan egyéniségének — 
némileg ugyan külsődleges — rajzában már azt a típust is megragadta, amely a szocia-
lizmus építésének kezdeti szakaszában mintegy megtestesítette a hibás politikát. 

A dohány, a háború előtti Bulgária fő exportcikke, kitűnő alkalmat adott az írónak 
arra, hogy segítségével bemutassa a felszabadulás előtti Bulgária hű társadalmi kereszt-
metszetét, monumentális képét. E narkotikus illatú, aranybarna leveleket követve, a 
dohányföldeken görnyedő bolgár parasztok és a kizsarolt munkások sanyarú sorsát és 
önfeláldozó harcát éppúgy megismerjük, mint a gyárosok, nagykereskedők, lepénzelt 
miniszterek aljasságát, a hajcsárok, ügynökök piszkos üzleteit és a könnyűvérű keres-
kedelmi kémnők kalandjait. 

Sok sematikus regénnyel ellentétben a szerelmi motívum is az író mély életismeretéről 
tanúskodik. Irina és Borisz szerelme nem üres betét, nem díszítő, csalogató sallang 
bizonyos olvasók érdeklődésének felkeltésére, hanem az élet teljességének, az ábrázolás 
igazságának szerves része. 

Dimov regénye korszerűen továbbfejlesztette a polgári karrier-regényt, szocialista tar-
talmat tudott adni neki. A Dohány értékes alkotás, maradandó dokumentuma a régi 
Bulgária hanyatlásának, az új világ megszületésének. 

Emilijan Sztanevben a felszabadulás előtt írt elbeszéléseinek ismerői a rendkívüli 
ábrázoló írót tisztelték. Akik 1945 után megjelent regényeit is ismerik, tudják, hogy nagy 
gondolkozó és moralista volt. Szobrászi tehetségéhez ekkor már volt elég metafizikája. 
Ezt az állítást regényeinek vázlatos ismertetésével is megtölthetjük élettel. 

Elbeszéléseiből a természet szerelmesének ismertük meg. Vadásztörténeteit, melyekben 
megkapó szépséggel örökíti meg az erdő vadjainak és madarainak életét, a harmincas évek 
végén kezdte el írni, amikor már kötetnyi elbeszélést publikált, a vidéki kistisztviselők, 
ügyvédek, prostituáltak, szatócsok és mesteremberek szürke, egyhangú életéről. Szána-
lommal vegyes megvetéssel ábrázolta a nyárspolgárok sivár, távlatok nélküli világát, 
amelyben kiszikkad, elnyomorodik az emberi lélek. Ezekben az elbeszélésekben látszatra 
semmi sem történik. Minden novellában fellobban ugyan valamelyik hős lelkében az a 
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belső kis láng, amely szenvedéllyé formálhatná a hervadó vágyat, de nyomban ki is alszik, 
s tűnő fénye után még tompább a homály, még sűrűbb a reménytelenség. És mégis, 
valami már sejteti, hogy Sztanev nem marad sokáig szánalomra méltó figurái között: hősei 
lelkületének legfinomabb húrjait oly nagy művészettel hangolja fel, hogyha valamelyik 
megszólal, rezgését azonnal átvesszük. Bennünk is felzsong az érzés, a nemesebb, szebb 
élet utáni vágy. 

A vidéki kisvárosok tunyaságából Sztanev csakugyan hamarosan elmenekült a hegyek 
közé, az erdő bölcs és fenséges nyugalmába. Jól ismerte az erdő vadjainak szokásait és 
ösztöneit, de sohasem sietett meghúzni a ravaszt. Bizonyos meghasonlást látunk az író és 
a vadász között, de itt még nem annyira erkölcsi, mint inkább esztétikai síkon. Szerinte 
nincs rútabb a döglött állatnál. Egyetlen pillanat elég, és a kecses alakú, forró, lüktető 
vérrel teli, szép élő test valami hideg, élettelen és végtelenül rút tárggyá dermed. Vérbeli 
vadász sohasem írta volna meg az Egy madár halála és Az őz szomorú történetét. 
Animisztikus elbeszéléseiben erkölcsi problémák még fel sem merülhettek, hiszen azok 
nyugodt harmóniája abból a felfogásból eredt, hogy a természet minden élőlény anyja, 
benne mindennek igaza van, az áldozatnak és a ragadozónak egyaránt. A természetben 
nincs igazság és igazságtalanság, jó és gonosz, nincsenek erkölcsi elvek. Az állatok egymást 
pusztító küzdelme, sőt a vér és a halál sem töri meg a természet nyugodt fenségét, mert 
képviselői mindig ártatlanok. 

Sztanev írói világának új oldalát Szibin herceg legendájá-ban és Az Antikrisztusban 
ismertük meg. Ekkor már napjainknak talán legizgalmasabb problémájára, a hatalom és az 
erkölcs kérdéseire kereste a művészi feleletet. Főleg az izgatta, hogy az erőszak és a 
vérontás mikor és meddig igazolható, és erkölcsileg felmenthető-e egyáltalában. És ha 
jogos is történelmileg, nem fenyegeti-e az egyén erkölcsi alapelveit? Nem áll-e fenn az a 
veszély, hogyha erőszakot alkalmazunk, oda is kiterjesztjük, ahol az társadalmilag és 
történelmileg már nem indokolható, és bűncselekménnyé válik, vagyis a rossz már nem a 
mozgás, a változás, a haladás tengelye lesz, hanem egyszerűen erkölcstelenség és kegyet-
lenség? És hogyan lehet elkerülni ezt a veszélyt, hiszen a történelmi fejlődés elképzel-
hetetlen küzdelem és az erőszak ilyen vagy olyan formájának alkalmazása nélkül? A 
potenciális drámaiságot és konfliktust Sztanev azok morális magatartásában látta meg, 
akik úgy vélik, hogy megtalálták „igazi istenüket" és az ő nevében hozott törvényeket és 
dogmákat az emberi élet fölé helyezik. Hőse, Evtimij pátriárka szellemi ellenfelét, Teofilt, 
a „felső Jeruzsálem" nevében vereti vasba és állítja az egyházi zsinat ítélőszéke elé Teofil 
azonban már elvetette a dogmák észfelettiségét, mert felismerte, hogy az ember ön-
magában is magasabb érték, mint a tömegnek hirdetett eszmék, és lemond a védekezésről. 
Magatartását így indokolja: „ . . . elhallgattam, mert eszembe jutott, hogy Pilátus kérdé-
sére, hogy mi az igazság, Krisztus is hallgatott, mivel az igazság a gondolkodás szabadságá-
ban rejlik és mindenki számára különböző és ellentmondásos, mint a világ." Sztanevben 
mindig is erős érdeklődés élt az ember mint erkölcsi lény iránt. Ivan Kondarev című 
regényében a személyes gyötrődések mellett a közélet legfőbb, legizgalmasabb eszmei-
erkölcsi kérdéseivel vívódik. Megmutatta a kommunizmus eszmei és erkölcsi fölényét, 
egyszersmind azonban művészien figyelmeztetett arra is, milyen veszéllyel jár, ha a „cél 
szentesíti az eszközt" elvét követjük. Hőse szerűit a forradalmárnak nem szabad mérics-
kélnie a kiontott vér mennyiségét: „Mihelyt egy pillanatra feltámad benne a kétely, 
menthetetlenül elmerül a régi ellentmondásokban és az erkölcsi kérdésekben, s elkerül-
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hetetlenül elbukik: vagy saját elvtársai, vagy a tömegek végeznek vele . . . " Heine híres 
kérdésfeltevésének történelmi folytatásaként — a forradalom és a kultúra viszonyát így 
láttatja hősével: „ . . . bizonyos időre, ha úgy akaijátok, félretolom magát a kultúrát is a 
nagy cél érdekében. Barbárnak fognak nevezni azok, akik nem értik a dolog lényegét. 
Rómában a barbárok felaggatták tetves rongyaikat Psyche szobrára, lábánál tüzet raktak 
és vadhúst sütöttek. Ha tisztelték volna az istennőt, római polgárokká váltak és eltűntek 
volna, mint a g a l l o k . . . " Azzal, hogy hőse, Kondarev tehernek érzi az erkölcsöt és a 
kultúrát az új világért vívott harcban, alapot ad a fasiszta Hrisztakievnak arra, hogy 
„rokonvonásokat" fedezzen fel maga és Kondarev között. Azzal, hogy a Csekát „minden 
etika fölött állónak" tartja, kinyitja a kaput a törvénytelenségek előtt. Kondarev alakja 
tehát az elmúlt évtizedek sűrűjének legizgatóbb problémáihoz kötődik. 

Mindebből formai-művészi következmények is adódtak. Sztanev a XIX. századi regény-
írás két jellegzetes irányzatának, a dosztojevszkiji és tolsztoji technikának szintézisére 
törekedett, s ha az újszerű problémák bonyolultsága miatt ez nem is mindig sikerült, 
regényei így is az elmúlt évtizedek legjelentősebb bolgár irodalmi alkotásai közé tartoz-
nak, vonzó és meggyőző, sikeres kísérletek a korszerű regény megteremtésére. 
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VUJICSICS D. SZTOJÂN 

IVO ANDRIC ÉS MIROSLAV KR LEZ A MŰVE 
AZ ÚJ JUGOSZLÁV IRODALOM VÁLTOZÓ KORÁBAN 

(1941-1950) 

Az új jugoszláv irodalom „változó koráról" szólva e műhely-vita számára felvázolt 
korkép időhatárait eredendően 1941 és 1950 közé helyeztem, Ivo Andrié (1892-1975) 
és Miroslav Krleía (1893- ) írói életművének alakulására konkretizálva a tényeket. E 
lehetőség kedvezően kínálkozott, azért is, mert kortárs írók oly életműveinek váltását és 
reagálását elemezhetjük korunk egyik nagy történelmi és társadalmi fordulóján, amelyek 
egyidejűleg alakultak, s az első világháború éveitől napjainkba ívelően kísérhetjük figye-
lemmel teljesedésüket több, mint fél évszázadon át. Tévedés ne essék: alapvetően, teljes-
séggel elütő írói-alkotói egyéniségekről van szó, s oly életművekről, melyek aligha rokonít-
hatók bármiben is! (Jellemző, hogy Andrié és Krleia mint antipólusok címmel Nikola 
Milosevic kötetnyi esszét jelentetett meg néhány éve!) S míg Krleia rendkívül sokrétű, 
hatalmas műve a maga erőteljes vonulatával századunk horvát irodalmának és főleg 
irodalmi életének alakulását is jellemzi - olykor már-már rásúlyosodik - , Andrié higgadt, 
visszafogottabb életműve az irodalom klasszikus, megállapodott hagyományának medré-
ben elkerülte a húszas és harmincas évek szerb irodalmának nagy amplitúdójú kilengéseit, 
s nem is csillapította azokat sokáig a csendes, de stabil jelenlét pozíciójában. 

Bizonyos, hogy rendkívül kényes vállalkozás olyan jelenségek vizsgálata, amelyek 
lényegében még folyamatban vannak, vagy alakulásuk kései folyamatai visszahatnak vagy 
visszahathatnak kezdeti szakaszuk meghatározására vagy időbeli megvonására. A jugoszláv 
népek irodalmának „változó korát" is nagyon kockázatos meghatározni. Kockázatos 
kezdetének bejelölése is, s vitatható lehet a kiforrás időpontjának meglátása is. Minden-
képp elfogadhatóbbnak tetszik az 1941-es esztendő mint kezdet, mintsem 1945. a 
felszabadulás annyira kínálkozó éve. Tehát a háború kezdete, az ország megszállása és 
feldarabolása, illetőleg az antifasiszta népfelszabadító harc kibontakozása, amely egyidejű-
leg alapvető társadalmi átalakulást is eredményezett. Bár a történelem e cezúráját kény-
telenek vagyunk elfogadni, mégis felmerül a jogos kétely, vajon nem lenne-e követ-
kezetesebb az átmenet korát mégjóval korábban eredeztetnünk, a horvátoknál különösen 
a szocialista irodalom jelentkezésénél, vagy a szerbeknél a háború utáni időszak irodalmá-
ban is ható szürrealizmus erőteljes, igen korai zászlóbontásánál? ! 

Bár a háború évei a jugoszláv népek legális irodalmi életének teljes elsorvadását hozták 
magukkal, az 1945 utáni irodalom bontakozása azoknak a műveknek a jegyében indult 
meg, amelyek mégis ezekben az években íródtak. Különös súllyal áll ez Ivo Andrié 
életművére, aki a megszállás éveiben Belgrádban, mintegy belső emigrációba zárkózva írta 
meg három legismertebb regényét, melyeknek egyébként későbbi Nobel-díját is köszön-
heti. 1942 áprilisában fejezte be a Travniki krónikát, amely műfajilag legtisztább regénye, 
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1942júliusa és 1943 decembere között írta meg a Híd a Drinánt, gyermekkora városának, a 
boszniai Visegrádnak a krónikáját, amely addigi elbeszélő prózájának legerőteljesebb, 
legkiforrottabb kiteljesedése, struktúráját tekintve valójában romaneszk elbeszélés-kötet, 
végül 1943 decemberétől 1944 októberéig írta A kisasszony című regényét, teljes élet-
művének bizonyára talán legvitathatóbb darabját, melynek témáját a polgári, kisvárosi 
életből merítette. Mindhárom regény szinte egyidejűleg látott napvilágot már 1945-ben, 
sorsdöntő lendületet adva a felszabadulást közvetlenül követő időszak irodalma bonta-
kozásának, egyben mércét is állítva. 

A háború évei sajátos helyzetet teremtettek az irodalomban, hiszen a szerbeknél 1941 
után egy csapásra minden irodalmi folyóirat megszűnt, a könyvkiadás lebénult, s amikor a 
megszállók szerették volna feltámasztani az irodalmi életet, a legteljesebb ellenállásba 
ütköztek: nem akadt, vagy alig akadt író, aki publikált volna. Az írók régebbi műveik 
újrakiadásához sem járultak hozzá. Zágrábban a fasiszta Független Horvát Állam idején 
természetesen megjelent horvát irodalmi folyóirat, s a könyvkiadás folyamatos volt, a 
kezdeti időszaktól eltekintve azonban a jelentősebb írók mind visszahúzódtak, Krleza egy 
sornyit sem publikált, s a legteljesebb mértékben hermetizálta magát. 

Az 1945 utáni irodalmi újjáéledéshez azonban hozzájárultak azok az alkotások is, 
amelyek a népfelszabadító háború során születtek, sőt, igen kivételesen, esetleg még 
nyomtatásban is megjelenhettek. így 1944 novemberében egy partizán nyomdában 
nyomtatták ki Ivan Goran Kovacic poémáját, a Tömegsírt. 

Megkísérelve a mai jugoszláv irodalom periodizálását, Sveta Lukic az 1945—1950 
közötti időszakot „az unifikáció kezdeti periódusaként" jellemezte, azzal a meg-
szorítással, hogy az irodalom területén mégis meg kell különböztetnünk két fázist, a 
kezdeti időszakot követően az 1947 utáni fázis „szürkébb és kevésbé termékeny". Az 
1945—1950 közötti esztendőket más vonatkozásban ugyancsak Lukic mint az unifikáció 
olyan fázisát jelöli meg, amely egyben ,.kísérlet a népi realizmus, mint a szocialista 
realizmus mérsékeltebb variánsának megalkotására". 

1945 októberében, a Zágrábban megindított Republika című irodalmi folyóirat első 
számában, amelyet egyik szerkesztőjeként is jegyzett, Az irodalom ma című esszéjében, 
amely programadó írásnak is tekinthető, Krle2a szónokias kérdést tett fel: „Hogyan 
fejezzük ki mindazt, amit megéltünk, az irodalomban? " Krleía a jelenkor világának 
kritikai megközelítéséért szállt síkra ebben az írásában. De hogyan alakult, bontakozott 
újra Krlefa műve? Eddigi életmüvének némi patetikára hajlamos összegzője, áime 
Vucetic is elsősorban Krleía ,.kritikai gondolatának új elragadtatását és új szárnyalását" 
emeli ki az újra jelentkezés időszakában. Bizonyos távlatból ma jobban láthatjuk be a 
krleïai életmű e korai, háború utáni szakaszát, amelyből egészen az ötvenes évek derekáig, 
második feléig hiányoznak az új szépprózai írások, s dominánsak benne kritikai-publicisz-
tikai megnyilatkozásai, amelyek hangvételükben különösen 1950 után válnak erő-
teljesebbé, épp a dogmatikus irodalomszemlélettel való szembefordulás szenvedélyes, 
heves vitáiban. Megkockáztatható, hogy Krleïa félelme egy új veszélyként megérzett vagy 
megítélt tendencia kizárólagossá válásától az irodalomban tudatosan arra késztette, hogy 
szépírói énjét háttérbe szorítva polémikus alkatát engedje szabadjára. Ugyanakkor nem 
tudhatjuk, hogy a háborús esztendők során e rendkívül termékeny író mi mindent hozott 
tető alá. Ugyancsak megkockáztatható az a mindinkább beigazolódó feltételezés, hogy a 
háborús esztendők a nagyobb összegzés évei voltak Krleíánál is, akárcsak Andricnál (nem 
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bocsátkozva most az okozati összefüggésekbe). Andric három nagy regényének közvetett 
és közvetlen előzményei addigi életművében kimutathatók, sőt konkretizálhatok. Krle2a 
háború után publikált új művei között — a kiadás évét természetesen nem tekintve a 
megírás idejének, s a megjelenés rendjét nem azonosítva a művek keletkezésének sorrend-
jével — ott látjuk a Bankett Blitvában 1939-es regény folytatását, az Agónia című dráma 
kései harmadik felvonását, s nagyon valószínű, hogy az Aretaeus-dráma valamikor 1938 
táján fogant, s hogy a Zászlók című regény hatalmas sorozata első, eredetileg két részre 
tervezett megfogalmazása is az 1940-es évek első felére, a háború éveire esik. 

Andric és Krlefa olyannyira elütő, távoli pozíciókból kiinduló életművéből a második 
világháborút követő évek jugoszláv irodalmában hangsúlyosan a folytonosság vonulata 
rajzolódik ki. Mondtuk, hogy jelen voltak és hatottak régi, és természetesen felléptek új 
tendenciák és irányzatok is. A háború évei, a megszállás, a gigászi népfelszabadító 
partizán-harc máig is különösen a jugoszláv prózairodalom kimeríthetetlen témavilága, 
melynek kivétel nélkül adóztak az írók. A szocialista realizmus ekkoriban mindent 
magába foglaló egységes irodalmi-művészeti gyakorlatával is szembe kellett nézni, 
különösen a hős-alkotásban és a szocialista építőmunka témakörének megragadásában. 
Sajátosan adózott ennek Andrié és KrleZa is. Magában az irodalmi életben az 1947 és 
1950 közötti időszak volt mégis a legkritikusabb e „változás korában". Jórészt objektív 
történelmi körülményekben és tényekben kell keresnünk az okokat, amelyek szélső-
ségesen sajátos helyzetbe hozták Jugoszláviát, különösen 1948 után, s amelyek csak 
bonyolódtak azokkal a mélyreható társadalmi átalakulásokkal és forrongásokkal is, 
melyek ekkor párhuzamosan zajlottak. Az irodalom nagy vonulata ekkor mintha el-
csendesedett, elhalkult volna, a hangadó tendenciák viszont meglehetősen meddőnek 
bizonyultak. E „változó kor", amelyet szívesebben az „alakulás" időszakának neveznék, 
1950-ben, a dogmatikus irodalomszemlélettel való hosszas jugoszláv polémia kezdetével, 
lényegében új, magasabb szintű fázisba lép, amely mindinkább termékenyítő és tisztázó 
vitákban hozza magával napjaink jugoszláv irodalmának kontinuáltabb kibontakozását, 
épp az „alakulás" időszakának megvalósulásai, nem kevésbé vitái és tanulságai nyomán is. 
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ZIRKULI PÉTER 

AZ ÚN. NAGYSZEBENI IRODALMI KÖR 
ÉS A BUKARESTI AVANTGARDE ÍRÓK CSOPORTJA 

Dolgozatom leíró jellegű. Annyiban történetietlen, hogy csak a végső fokon — késéssel, 
mert késleltetetten - jelentőssé vált alkotókra hívná fel a figyelmet, vagyis eleve nem 
alkalmas a teljes rekonstrukcióra. S annyiban történeti, hogy - ha csak jelzések erejéig is 
— kiterjed az irodalmi közeg időbeli változásainak némely általánosabb sémáira. A román 
irodalmi közeg időbeli változásai mögött, föltevésem szerint, a nemzeti azonosság-tudat 
állandósult zavara áll. Mint minden nemzet, melynek történetéből a nemzeti abszo-
lutizmus kora kimaradt, polgári forradalma nem volt, vagy vérbefojtották, a román 
nemzet írói is szüntelenül közösség-terveket alkottak. A velük egy nyelvet beszélők 
közösségének képzeletbeli útját újkori történetünk mindegyik fordulóján természetesen 
más-más módon látták. Eltérő s nem egyszer egymásnak ellentmondó közösség-tervek 
rajzolódnak ki a negyvenes évek irodalmában is; azaz: már a második világháború éveiben, 
ám közülük több csak 1944 -45-től kaphatott nagyobb nyilvánosságot. Dolgozatom nem 
mindegyikükkel, csupán két írói csoportosuláséval foglalkozik. Az egyik csoportosulás 
Nagyszebenben, a másik Bukarestben formálódott, s a román irodalmi gondolkodás 
történetében olyan két vonulatot folytat, mely reprezentatívnak nevezhető. Reprezenta-
tívnak még akkoj is, ha a román polgárosodás eleve torz és felemás volta miatt, a létrejött 
művek esztétikai értéke ellenére szociológiai szempontból helyzetük nem releváns. 
Napjaink román irodalmának értékrendjében viszont kitüntetett helye van munkás-
ságuknak. Visszatekintésünk így nem csupán töredékes rekonstrukció-kísérlet, hanem 
vázlatos interpretációja is a kortárs román irodalom némely fontos alkotásának. 

A Nagyszebeni Irodalmi Kor a bécsi döntés után Kolozsvárról a dél-erdélyi városba 
költözött román egyetem bölcsészettudományi karán alakult meg. Tagjai a tanítványok-
ként Lucián Blaga köré csoportosult nagyszebeni bölcsészhallgatók voltak. Lucián Blaga, 
századunk egyik legnagyobb román költője több évi diplomáciai tevékenység után 
1939-től tanított a kolozsvári (illetve a nagyszebeni) egyetemen, egészen 1948-ig (ezután 
az Akadémia munkatársaként a kolozsvári egyetemi könyvtárban dolgozott haláláig, 
1961-ig). A filozófia professzora volt, szebeni éveiben adta ki végleges formában, illetve 
fejezte be három részből álló trilógia-sorozatát. A megismerés (1953), A kultúra (1944), 
Az érték trilógiáját (1946), és ugyanebben az időszakban jelentek meg egybegyűj'ött 
drámai (1942) s költői művei (1942) is. Korábban a legszorosabb munkatársi szálak a 
Gfndtrea (Gondolkodás) c. folyóirathoz fűzték, ezzel azonban, miután a folyóirat jellege 
egyértelműen fasiszta lett, szakított, és Nagyszebenben adott ki 1942-43-ban folyóiratot, 
Saeculum címmel. 
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Blaga szemléletének alaprétegére egyik korai verse így világít rá: 

Nem tépem szét csodákból font ékét a világnak, 
én nem ölöm meg 
eszemmel titkait ( . . . ) . 
( . . . ) 
A mások fénye 
megfojtja bűbáját a mély sötétben 
rejtező megfoghatatlannak, 
de én, 
én fényemmel világunk titkát gyarapítóm. 

(Kiss J. ford.) 

Blaga szerint is , jelképek erdején" visz az ember útja, s a költő feladata az, hogy a 
puszta adottságként létező dolgokat, azokat a bizonyos egymással levelező, korres-
pondeáló dolgokat - „a világ csodákból font ékét" - láthatókká tegye, elvontságukat 
tárgyi jelenlétté változtassa át, és így „fényével" ne szétfoszlassa s ne elfödje, hanem 
gyarapítsa „világunk titkát", azaz: átalakítsa reveláló erejű metaforává. Trilógiáinak is 
egyik kulcsfogalma és jellegzetes stílus-jegye a metafora. Néhol a traktátusok is úgy 
olvashatók, mintha versek volnának. Kritikusa — egykori egyetemi tanítványa — vers-
sorokra is tördelte némelyik részletüket, s kísérletéből kitetszik, hogy a fiatalkori szabad-
versek mondatlejtését idézi a Trilógiák számos részlete. A Trilógiák egyikében, a néhány 
éve ismét kiadott A kultúra trilógiájában Blaga különbséget tesz plasztikus vagy szem-
léltető és reveláló erejű metafora között. A költészetben középponti szerepet a reveláló, 
megvilágító erejűnek szán, ami természetesen nem azt jelenti, hogy metaforák halmazából 
szerkeszt verset, hanem azt, hogy nála is, akárcsak Rilkénél, akit a megismerés, a 
metafizikai érzékenység lírikusának, a század legnagyobb költőjének tartott, a vers egésze 
válik metaforává. Ilyen módon a költészet vüága és nyelve radikálisan különbözik a 
köznapok világától és nyelvétől, és már-már azonosul azzal, amit nem lehet megragadni és 
megnevezni. Végtelen utalások rendszere teh^t Blaga szerint a vers, melyet a századelő 
német költőihez hasonlóan „orfikus létértelmezésnek" tekint. E felfogás szellemében a 
költő személye is azok közé a köznapi konkrétumok közé tartozik, amelyeket nem lehet 
közvetlenül kifejezni. Ezért a költő mintegy megfeledkezik erről a személyről, önfeledten 
adja át magát a mélybe világító szavaknak s a dallamnak. Blaga szerint a dal „tolmácsolja 
leghívebben a tudattalan mélységeit", a dalban, az orfeuszi énekben lesz egylényegű a 
költő és a költészet. Ennek az önkéntelen beléfeledkezésnek a román irodalmi előzményeit 
Blaga a népdalokban — a doinákban — és Eminescu lírájában fedezi föl. Eminescu 
lírájának ezt — a századvég és a századforduló román olvasóközönsége számára még 
kevésbé vonzó — rétegét ő tárja föl és teljesíti ki. 

A dalról, a ,Jeghívebb tolmácsról" mondottak jelzik: Blaga pályáján fontos esemény, 
hogy a pályakezdés szabad ritmusai után, a húszas-harmincas évek fordulóján változik a 
versek dallama és vele módosul hanghordozásuk meg szóhasználatuk is. Lírája zártabb 
szerkezetű lesz, elindítójaként a hasonló lírai szerkezetek (a román irodalomban) azóta 
folytonos hullámának. A folklórból is merítve alakít ki bonyolult és zárt dallamrendszert; 
ennek metrikai sajátosságait Gáldi László az Ady-vers ritmusával vetette össze. Mítoszok 
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költőjeként Blaga hieratikus világot teremt, és emelkedettre, ünnepélyesre stilizált hang-
hordozásához igazítja szóhasználatát is. „Csodálatos ikonnak" nevezi a szót, a szavak 
,intuitív töménységéről" beszél, s belőlük akar olyan seholsincs-országot, szellemi hazát 
alkotni, mely fölépülhet mindegyik olvasójában. Posztumusz önéletrajzában (1965), 
magyarul is megjelent Évek krónikája és éneke című könyvében írja: „Elszigeteltségemben 
mindinkább úgy éreztem, hogy már-már parttalan szellemi haza polgára vagyok, túl 
minden határon és időn. Mint kibontakozó kis tűzmagnak, jutott nekem is ( . . . ) a 
csillagközi haza éles levegőjéből." 

Azok a fiatalok, akik Nagyszebenben voltak tanítványai, elsősorban erre a „szellemi 
hazára" figyeltek. Blaga egyik központi kérdése a nemzeti jellegre vonatkozott, kérdés-
föltevésének módja pedig közép-európai jellegű, tipológiai szempontból a Németh 
Lászlóéval vethető egybe. Műveinek — bizonyos „mélyromán" (ad analogiam „mély-
magyar" Németh Lászlónál) tételek folytán - volt és lehetséges nacionalista olvasatuk is. 
Tanítványai, a nagyszebeni kör tagjai azonban, épp az ő ösztönzésére is, e nemzetkép 
európaiságát emelték ki. Elutasították a román irodalomban igen hosszú életű és negatív 
hatását máig hatóan éreztető népnemzeti iskolát (az ún. sámánátorismust), állapítja meg a 
kör egykori organizátora, Ion Negoifescu, költő és esszéista. Az európaiság hangoztatása, 
folytatja, „a provincializmustól való félelmünkből fakadt. Ezt én több ízben úgy pró-
báltam magyarázni, hogy véleményem szerint a román európaiság gyökere Erdélyben 
található, az Erdélyi Iskola felvilágosodottjainál, a latinistáknál ( . . . )". Ezért vonzódtak 
a kör tagjai, teszi hozzá Negoijescu, a felvilágosodás-korabeli Budai-Deleanuhoz, aki 
komikus hőseposzt, negatív nemzetjellemtant írt, a Cigányiászt, s ezért érezték „reveláció-
nak" Lucián Blaga munkásságát. 

Blaga sugallatára fedezték föl a modem líra egyik fonásvidékét, a német romantikát. 
Balladákat írtak, mint Radu Stanca, a költő-színész-rendező-drámaíró, olyan szigorú 
szerkezetű és dikciójú költeményeket, mint Stefan Augustin Doinaq. Az ő verseiben 
klasszicista francia kertre emlékeztető módon állnak egymás mellett a képek. Doina§, 
mint róla magyar fordítója, Szilágyi Domokos mondotta, „nem hódol a különböző 
divatoknak. ( . . . ) Művészi egzaktságra törekszik. ( . . . ) Tudós költő, a szónak jó 
értelmében: verseiben a görög mitológia elemei éppoly eleven mondanivalót hordoznak 
mint — mondjuk — a kortárs világirodalomból kölcsönzött mozzanatok." A széles ívű 
tájékozódásnak, európai látókörnek, az egzaktságnak s az árnyalatok érvényesítésének ez 
az igénye, mely a kör tagjainál kivált esszékben öltött formát, lévén többségükben főként 
vagy kizárólag esszéírók, mint maga Negoijescu, mint az abszurd irodalmat néhány éve 
monográfiában taglaló Nicolae Balotä, ez az igény minősíti közösség-tervüket s megszabja 
irodalmi programjukat. Önálló irodalmi folyóirat 1945-ben volt fóruma tevékeny-
ségüknek: a Nagyszebenben 1945 januárjától 1945 augusztusáig Ion Negoijescu szerkesz-
tésében megjelent „Az Irodalmi Kör folyóirata". Az „irodalmi, művészeti és filozófiai" 
folyóirat programadó cikke a „konstruktív", a „szélsőségektől mentes" irodalom 
támogatását hirdeti meg, elutasítja az „esztétikai purizmust", ugyanakkor — éppoly 
határozottan — „az esztétikán kívüli értékek alkalmazását a művészetben", és „egy új 
humanizmus szükséges voltát" hangoztatja. Később, 1946—47-ben Ion Negoijescu 
ugyanezen elvek jegyében szándékozott — Euphorion címmel — újabb folyóiratot kiadni, 
elképzelése azonban puszta terv maradt. Erről és egyéb terveikről s ötvenes évekbeli 
mindennapjaikról, mikor a kör egykori tagjai nem lehettek jelen a román irodalmi 
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életben, az a levelezés számol be, melyet az előbb Kolozsvárra, majd Bukarestbe került 
Negoijescu folytatott a Nagyszebenben, a színháznál maradt Radu Stancával, s amely 
Levélregény (Un roman epistolar) címmel jelent meg, valóságos esszéregényként idézve 
meg egy periódust. A „Levélregény" megrajzol egy magánvilágot, az egymásra figyelő 
magánemberek kisközösségének nosztalgiáját, s adalékul szolgál ama latinitás jelentésének 
értelmezéséhez, melyet az előbbiekben — Negoijescut idézve — említettem. Ez — meg-
hirdetésekor — önmeghatározás és elutasítás volt. Elutasítása az egyik román kritikus által 
„trákomániának" nevezett fasisztoid gondolkodásnak, melyet analógiás jelzőátvitellel és 
tipológiai párhuzammal „turáninak" nevezhetünk. A nemzeti és kulturális beavatkozás 
hangoztatása pedig egyben program is lett, a nálunk Kosztolányitól Illyésig s a 
„negyedik" Nyugat-nemzedékig többeknél analóg módon föllelhető latin világosság prog-
ramja. Negoijescu ennyiben joggal idéz bizonyos erdélyi tradíciót, a felvilágosodás kora-
beli nép- és nyelvművelő literátorokat,az ún. Erdélyi Iskolát, a nyelvújításképpen a román 
nyelv „visszalatinosítását" szorgalmazó ún. latinistákat. E mozgalomnak, kibontakozása 
idején, az erdélyi és magyarországi latinos műveltség volt éltető közege. A Kárpátokon 
túl, Havasalföldön és Moldovában, hol az iskolázottság a XVIII-XIX. század fordulóján 
görögös műveltséget jelentett, az erdélyiek illetve erdélyi származásúak közvetítő szerepén 
túl a neolatin irodalmakkal való közvetlen kapcsolat igénye töltött be hasonló funkciót. 
Az a bukaresti impresszionista irodalomkritikus, akihez — vele szolidaritást vállalva — a 
kör tagjai 1943-ban nyílt levelet, Az Irodalmi Kör Kiáltványát intézték, voltaképpen ezt a 
tradíciót eleveníti föl és ideologizálja meg ún. szinkronizációs elméletében. A szinkro-
nizációs elmélet kidolgozója, Eugen Lovinescu, irodalomszervezőként és kritikusként 
játszott jelentős szerepet a két világháború közötti időszak román kulturális életében. 
Folyóirata rövid ideig jelent meg (Sburätorul 1919-1922, 1926-1927), irodalmi köre 
azonban több mint két évtizeden át volt központja a modern törekvéseknek. Elsősorban a 
polgári realista s analitikus regénynek és a gondolat lírájának volt avatott elemzője, de 
kritikusi fogékonysága és demokratikus magatartása folytán képes volt a legváltozatosabb 
irodalmi törekvések méltánylására. Lovinescu sokat vitatott szinkronizációs elmélete 
szerint a román irodalom története: folyamatos ráhangolódás az európai - kivált a latinos 
— kultúrára. Tételét a nemzeti egyedülvalóság és páratlanság hirdetői éppúgy támadták, 
mint racionalizmusát. Hozzá nyílt levelet, tisztelgő manifesztumot intézni 1943-ban -
egyértelmű politikai állásfoglalás volt, s a föltehetően Negoi(escu által fogalmazott kiált-
ványt épp ez a demokratikus állásfoglalás hívta létre. 

Lovinescunak - folyóirat híján - irodalmi szalonja volt Bukarestben haláláig, 1943 
júliusáig. Itt személyesen is találkozhattak a szebeniek s azok a bukaresti avantgarde 
fiatalok, akik közül némelyek föl-fölkeresték Lovinescut. Körük tájékozódása, jellege 
merőben más volt, mint a nagyszebenié, de egymást kölcsönösen becsülték, s egymás 
rövid életű folyóiratainak munkatársai voltak. Doina^ publikált például az 1941 márciusa 
és júniusa közt megjelent Albatros с. folyóiratban, mely egyik első fórum-teremtési 
kísérlete volt a pályakezdő baloldali fiataloknak Bukarestben. Politikai orientációjuk 
miatt a cenzúra folyóiratukat betiltotta, több könyvüket, így Ion Caraion első verses-
kötetét 1943-ban, zúzdába küldte. A fórum-teremtési kísérletekben kezdeményező 
szerepe ekkor Geo Dumitrescunak volt (verseit a rokon ízlésű bukaresti magyar kor- és 
pályatárs, Méliusz József fordította magyarra). Dumitrescu, éppúgy, mint az újabb román 
líra nagy formátumú költő-esszéíró-műfordító egyénisége, a negyvenes évek elején debü-
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táló Ion Caraion a költészetet — amint a román avantgarde történetének kutatója, a 
kolozsvári egyetem docense, Ion Pop megállapítja — politikai tettnek tekintette, „a líra 
demokratizálása" volt egyik célja. Dumitrescut, Caraiont és társaikat - hozzávetőleges 
pontossággal — a román szürrealisták második hullámának is szokták nevezni az újabb 
irodalom történetírói. A húszas-harmincas évek fordulóján debütált e szürrealizmus első 
nemzedéke. Geo Bogza akkoriban tette közzé Verses kirohanását (Poéma invectivä) és 
Szex-naplóját (Jumal de sex), hirdette az ember teljes — gazdasági, társadalmi és szexuális 
- fölszabadulását. Az irodalomtörténeti besorolás inkább az évjáratra, mint elülő arculatú 
generációkra utalhat. A román szürrealizmus története meglehetősen egységes folyamat, s 
elemeinek előtörténete visszavezethető a fiatal Tristan Tzara kötetnyi román versére meg 
a század első harmadában élt s mindössze könyvnyi prózai alkotást írt különös abszurd 
szerző, Urmuz műveire, akit többen mesterüknek tekintettek (Bogza például Urmuz 
halála után az ő nevét adta folyóirata címéül). Francia kapcsolataik mindvégig köz-
vetlenek és folytonosak voltak, egészen a második világháborúig, s közülük többen francia 
írók lettek, illetve már Bukarestben franciául is publikáltak. Gherasim Luca és D. Trost 
franciául fogalmazta kiáltvány-szerű értekezését, A dialektika dialektikáját, 1945-ben 
(Dialectique de la dialectique). Ebben a „proletariátus áterotizálásáról" beszélnek, s Paul 
Päun is franciául szólít fel bukaresti kiadású, 1947-es könyvében: „Amoureux du monde 
entier, unissez-vous!" — Világ szerelmesei, egyesüljetek! 

Amit Bukarestben franciául és románul elmondtak, egybecsengett az ekkorra már 
hagyományossá vált szürrealizmus tételeivel, a véletlen, a szerelem s a szabadság radikális 
kultuszával, mely közösség-tervük termékeny premisszája volt. Ez a némely kutatók által 
elvontnak minősített szürrealista radikalizmus legerőteljesebben 1945—48 közt nyilvánul-
hatott meg Romániában. 

A magát 1938—39-től, Gellu Naum és Gherasim Luca Párizsból való hazatérése után 
szürrealistának nevező csoport tagjai a Szürrealista Könyvsorozatban (Colectia supra-
realistá) adják ki müveiket 1945-48 között. A laza csoportosulás tagjai, kiket - mint a 
már idézett Ion Pop mondja — „a társadalmi és költői neokonformizmus fűzött össze", a 
„köszvényes jólneveltség elutasítása" és „eltökélt provokációként ható imagizmusuk", 
túlnőnek a politikai és esztétikai okokból megszűnő bukaresti mozgalom keretein, melyet 
a nemzetközi szürrealizmus monográfusa (Sarane Alexandrian) az egyik legszélsőségesebb-
nek tart. Hatása viszont máig érezhető napjaink költészetének ún. onirikusainál. A 
folytatás és hatás felől nézvést épp az a figyelemre méltó e bukaresti fiatalok, az ötvenes 
években — kevés kivétellel — nem publikált költők pályakezdő évtizedében, hogy a 
maguk-keresésben mivé formálják a szürrealizmus hozadékát. Együttesen jellemzi mutáció 
a magát szürrealistának nevező csoportot (Gellu Naumot és társait) s azokat, akik csupán 
kapcsolatban — esetleg barátságban - állottak velük (Geo Dumitrescu, Ion Caraion és 
mások). Közös poétikai alapkérdésük, mely egyben - mint minden lényeges poétikai 
kérdés — világszemléleti volt, képalkotás és világképalkotás terrénuma, az 1924-es Szür-
realista Kiáltványban is idézett Baudelaire-dilemma újrafogalmazása: a „maguktól", 
„zsarnokian" „elénk ugró" képek között van-e kapcsolat, s ha igen, mi által és mi módon. 
Az esszéíróként is elmélyült Ion Caraion számára - nemrégiben közzétett Bacovia-
monográfiájában (Sfír§itul continuu - A folyamatos vég) - az impresszionista román 
költő életműve ennek a kérdésnek a taglalására ad alkalmat. A szürrealista vétetésű költői 
eljárásmódokból kiindulva Ion Caraion alakított leginkább szuverén versvilágot. „Drága 
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képzelet, és éppen ezt szeretem benned, hogy nem ismersz irgalmat." (Bajomi László 
Endre ford.) André Bretonnak ezt a megállapítását idézi egyik esszéjében Caraion, és 
versei tanúsága szerint olyasféleképpen értelmezi, hogy a vers nem sziporkázó mutatvány, 
elegyes dolgok találkozása és egymáshoz illeszkedése a sorok néhány négyzetcenti-
méternyi felületén, hanem kínos meglepetés. Egymás mellé zuhannak nála a képek, s a 
versbe tolakvó alakzatok halmozódásától fölriadva riasztja el a ráció kényelemszeretetét: 

Álmodott. Csuszamos volt minden. 
Körben s az időben elegyedtek a dolgok. 
Nyákos az álomi víz. 
ő volt az, s mégsem ő. 
Megkövültek a rongyhegyek óriásai. 
Otthon volt, s mégsem otthon. Egyszerre 
gyermek is, meg felnőtt is. 
Megkövültek. 
Ugyanaz a fal, másik ház. 
Ugyanakkor. Sok-sok férfi 
énekelt a maga nyelvén 
valamit, amiben elkeveredtek a szél kísértetei, 
az ezüst s az evező csobbanásai . . . 
Gesztusok. Vér. Szavak. 

Valóban: honnan is nem jöttünk mi el 
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SALYÄMOSSY MIKLÓS 

AZ ATMENET ÉVEI AZ NDK IRODALMABAN 

A konferencia koncepciója azokból a történelmi-társadalmi analógiákból indul ki, 
amelyek a mai európai szocialista országok 2. világháború utáni éveit jellemezték. Más 
szóval: ez az a tertium comparationis, amely ezt a konferenciát egyáltalán tartalmilag 
lehetővé teszi. Ezeket az analógiákat tehát adottnak és ismertnek veszem és nem foglal-
kozom velük. 

A konferencia egészén belüli speciális témám alapvetése azonban szükségessé teszi, 
hogy az analógián belüli vagy túli különbségeket legalábbis felemlítsem. 

Németország a 2. világháború vesztese volt, mégpedig - ha lehet ezt mondani -
elsősorbani vesztese. Ez más, a 2. világháborút túlélő és többé-kevésbé vesztesnek mond-
ható országokkal szemben is a gyakorlatban azt jelentette, hogy 1945-től 1949-ig német 
állami szuverenitás nem volt. Nem volt teljes vagy a teljest megközelítő önállóság a 
kultúra, ezen belül az irodalom vagy az irodalompolitika terén sem. Irányító szervként és 
erőként a győztes megszálló hatalmak megbízottai léptek fel, ez az akkori Szovjet 
Megszállási övezet, a későbbi NDK (a továbbiakban: NDK) esetében a Szovjetunió volt. A 
szovjet politikai és kulturális szervek mindenesetre nagymértékben támaszkodtak a velük 
szolidáris, kommunista, szocialista és demokratikus-antifasiszta német irodalmárokra és 
kultúrmunkásokra és azok csoportjaira, úgyhogy a kultúra tekintetében egyfajta német 
önállóságról olyan mértékben beszélhetünk, hogy az irodalmi élet jelenségeit, annak 
alakulását és fejlődését lényegében belső német ügynek, azaz a német irodalom történeté-
nek szerves részeként tárgyalhatjuk. 

A háború pusztításai mind közvetlen anyagi téren s még inkább tudati vonatkozásban 
súlyosabbak voltak, mint a legtöbb, illetve az összes többi itt tárgyalt országban. Ez 
minket általában az irodalom anyagi lehetőségeinek vonatkozásában, különösen és első-
sorban pedig irodalom-irodalmárok és a közönség kapcsolatának vonatkozásában érdekel: 
a korszak elején teljes, végén is jelentős diskrepancia állott fenn a hegemóniára törekvő és 
azt el is érő irodalmi szellemiség és az olvasóközönség között. 

Az itt tárgyalandó irodalmi élet és irodalom a háború előtti ország csak egyik részén 
alakul ki. Ez itt abban az értelemben fontos, hogy egy régebbi így vagy úgy egységes 
jelenségcsoport, a német nyelvterület irodalma, kezdetektől fogva lényegében két részre 
válik, még élesebben fogalmazva: az egyik mellett és mindinkább az egyikkel szemben ott 
van egy másik. Ugyanakkor azonban ez a német irodalom az addigi történelmi folyamat 
és az irodalmi élet tradíciói alapján különböző szinteken és különböző mértékben ugyan, 
de mégis egynek fogja fel magát. Ezen belül azt is figyelembe kell vennünk, hogy legalább-
is az irodalmi élet - más országokkal szemben — már a vizsgált időszak kezdete előtt 
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tizenkét évvel két egymással szemben álló részre oszlott. Az a különleges helyzet alakult 
ki, hogy a német irodalom esztétikai értelemben is értékesebb része külföldön élt, és az 
általunk vizsgált időszak kezdetén, bizonyos mértékben az egész időszak alatt, ha 
csökkenő mértékben is, de az olvasóközönség számára ismeretlen volt. Az is lényeges, 
hogy a kétféle megoszlás, az 1933-ra és az 1945-re visszamenő, nem ugyanazon vonalak 
szerint rendeződött. Azaz semmiképpen sem mondható, hogy az 1933-ból következő 
emigráció irodalma egyértelműen hozzárendelhető az 1945 utáni megoszlás egyik vagy 
másik részéhez. A „két megoszlás" az irodalom szorosabban vett területén talán a 
leglényegesebb különbség minden más későbbi szocialista ország és az NDK ekkori 
korszaka között. Ez a különleges helyzet azt a sajátosságot is magával hozta, hogy az 
NDK irodalma ekkori korszakának lényeges jelenségei nem érthetők meg a maguk igazi 
valóságosságában egy a jelenlegi konferencián nem szereplő terület és államiság irodalmá-
hoz fűződő analógiák és különbségek nélkül: természetesen a valamikori német biroda-
lomhoz tartozó egyéb területekről, a nyugati zónákról, a későbbi Német Szövetségi 
Köztársaságról van szó. 

Ebből a helyzetből az első pillanatásra önként adódik a korszak lezárulásának idő-
pontja is: ez 1949 utolsó negyede, az NSZK és az NDK megalakulásának időpontja. Több 
irodalomtörténeti visszapillantás valóban ezt az időpontot választja. Ha azonban magának 
az irodalomnak jelenségeiből indulunk ki, akkor az irodalomtörténeti korszakhatár ebben 
az esetben sem esik egybe a történelmivel. Egy az irodalom jelenségeire orientált szemlélet 
a korszakhatárt az 50-es évek első felének kb. közepére teszi és a határ-jelleget elsősorban 
azon viszonylag fiatal írók-költők első fellépéséhez kapcsolja, akik a továbbiakban az 
NDK irodalmának képét és jellegét jelentős mértékben meghatározták. (Franz Fühmann, 
Günter Kunért, Erwin Strittmatter, Uwe Berger, Helmut Preißler, Karl Mundstock, 
Günter Deicke és mások.) Korszakhatárt jelez ebben az időben konkrétan megfogható 
módon az idősebb generáció körében is a témák és a látásmódok változása, ezen kívül egy 
többé-kevésbé véletlen eseménysornak korszakváltoztató következménye is jelentős: az 
emigrációból hazatért irodalmárok egy része ekkor meghalt (először Friedrich Wolf, Erich 
Weinert és F. С. Weiskopf). 

* 

Irodalmon csak a megjelent műveket értve lényeges különbségként jelentkezik a többi 
itt tárgyalt irodalommal szemben az, hogy nem folytatódott (töretlenül egy a háború 
vagy a háború egy későbbi szakasza által korlátozott vagy csak rövidebb időre meg-
szakított) magában az országban élő irodalom. Ezt a diszkontinuitást még akkor is le kell 
szögeznünk, ha az 1933-ig ívelő megszakítást rövidnek és ideiglenesnek fognánk fel, sőt 
még jószerével akkor is, ha diszkontinuitás és kontinuitás arányát a többi német térületen 
továbbélő vagy újraéledő irodalom helyzetével vetjük össze. Röviden: kontinuitás még 
kevésbé van, mint a nyugati német területeken, még akkor is, ha az 1933 és 1945 közötti 
tizenkét évtől eltekintünk és az 1932-es helyzet folytatódását keressük 1945 után. 
Nyugaton ugyanis nagyobb mértékben jelentkeztek az úgynevezett vagy nem úgynevezett 
„belső emigráció" írói, nem is beszélve azokról, akik csak bizonyos fenntartásokkal vagy 
egyáltalán nem számíthatók ebbe az amúgy is lényegét és elnevezését tekintve sokat 
vitatott csoportba. Az NDK irodalmában két olyan „belső" író van, aki 1945 előtt is 
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ismert volt: Hans Fallada és Bernhard Kellermann, szerepük az irodalom további meneté-
ben korai haláluk okán is jelentéktelen. (Olyan belső írókat vettünk csak számításba, akik 
az általunk most vizsgált szakaszban megjelentek.) Egy említhető harmadik, Peter Hüchel, 
ugyan csak kevéssé volt ismert, mégis azáltal fontos, hogy alkata, kora, addigi élete és 
műve alapján egy olyan költői típusba sorolható be, amely a későbbiek során az NDK-n 
kívüli német irodalomban szinte korszakmeghatározó jelentőségűvé vált. 

Az NDK-irodalom eme átmeneti korszakában akkori jelent és jövőt meghatározó 
vezető szerepük, mind az irodalomban és az irodalmi életben való, adott esetben számok-
kal is mérhető súlyuk, mind pedig a mögöttük álló társadalmi-politikai erők által adott 
tekintélyük alapján elsősorban az emigrációból hazatérő, másodsorban a már 1933 előtt a 
forradalmi munkásmozgalomban részt vevő nem emigráns íróknak és költőknek volt. Az 
első csoportból megemlítjük a teljesség igénye nélkül J. R. Bechert, Erich Weinertet, 
Friedrich Wolfot, Stephan Hermlint, Bertolt Brechtet, Hans Marchwitzát, Bodo Uhset, 
Willi Bredelt, Kurt Barthelt, Louis Fürnberget és Anna Segherst, a másodikból Max 
Zimmeringet, Hans Lorbeert, Wilhelm Tkaczykot, Walter Dehmelt. Ők olyan irodalmat 
képviseltek, amely egyértelműen és sokszor közvetlenül egy antifasiszta-demokratikus, 
illetve szocialista szellemű belső és külső újjászületést, illetve a néptömegeknek ebben a 
szellemben való nevelését célozta. Értő olvasóközönséggel az időszak elején csak kis 
mértékben számolhattak: a dolgok természeténél fogva a közönséget maguknak a müvek-
nek, más — elsősorban szovjet irodalmi — műveknek és a művészeten kívül folyó politikai 
nevelésnek előbb meg kellett teremtenie. Az átmenet idején megjelenő müveik egy része 
még az emigráció idején készült vagy — epikus és drámai művek esetén, időnként a lírában 
is a műfaj adta keretek közt - témájában az 1945 előtti időbe nyúlt vissza. A korszak 
vége felé jelentek meg olyan alkotások, előbb a kisformátumú epikában, később a regény 
műnemében is — ilyen például Otto Gotsche Tiefe Furchen (Mély barázdák, 1949) című 
regénye —, amelyek tematikája és problematikája az NDK akkori életében gyökerezik és 
ezen az alapon lép fel az ország antifasiszta-demokratikus átalakulásáért. Az időszak 
mindenféle tekintetben reprezentatív művei J. R. Becher, Bertolt Brecht és Kuba versei, 
Anna Seghers novellái, majd Die Toten bleiben jung (A holtak nem vénülnek, 1949) című 
regénye, Willi Bredel regénytrilógiájának 2. és 3. kötete, Stephan Hermlin akkori versei 
(többek között a Mansfeider Oratorium, 1950) vagy Friedrich Wolf drámái. 

Emellett kisebb jelentősége volt azon szerzőknek és műveknek, amelyeknek tartalmi és 
formai jellegét nehéz egyetlen konkrét terminussal körülírni, ezért egy kevésbé konkrétat 
választunk és „nem-szocialista demokratikus"-nak jelöljük. Az NDK saját irodalmi és 
irodalomtörténeti értésében és értékelésében, illetve helymeghatározásában többféle jelző 
szerepel: polgári humanista, későpolgári, dekadens, egszisztencialista, késő-
expresszoinosta. Ezek a megjelölések nem visszavetítettek, már magában a vizsgált idő-
szakban is használatosak voltak, és nagyrészük érzékelteti azt az értékelést is, amelyben az 
irodalomról vallott uralkodó felfogás oldaláról részesültek. Ebben az értelemben általános 
érvényességű az a visszautasítás, amelyben az első, még össznémetként szervezett író-
kongresszuson (1947) Elisabeth Langgásser vitaindító referátuma elsősorban Willi Bredel, 
Stephan Hermlin és J. R. Becher felszólalásában részesült. Még több, mint általános 
érvényű, szimbolikusnak mondható a következő párhuzamosság: a 47-es csoport alakulá-
sával körülbelül egy időben jelent meg az Aufbau-Verlagnál (kiadónál) Wolfgang 
Weyrauch Die Pflugschar (Az ekevas) című antológiája, amelyben szintén benne rejlett az 
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a mag, amelyből a csoport a következő 20 évben kinőtt, hiszen az akkori négy zóna 
területéről 60 író-költő szerepelt benne. Weyrauch vállalkozása azonban nem jutot t túl 
ezen az első kísérleten, neki magának sem volt a továbbiakban kapcsolata az NDK-beli 
irodalmi élettel, bár az antológia sokkal több írót-költőt mozgatott meg, mint a 47-es 
csoport első, alakuló összejövetelei, azaz a csoport első „antológiá"-ja. Azoknak az 
irodalmároknak nagy része, akik ebben a szellemi és világnézeti szférában jelentkeztek 
első műveikkel, a későbbiekben semmiféle szerepet sem játszott az NDK irodalmi életé-
ben: vagy még közvetlenül jelentkezésük után Németország másik részébe távoztak (mint 
Rudolf Hagelstange) vagy pedig első jelentkezésük egyben az utolsó is volt. (Mint Fred 
Denger, Günter Sauer vagy Heinrich Goertz esetében, akik Wolfgang Borchert Draußen 
vor der Тмг-jével [Az ajtón kívül] összevethető módon jelentek meg a színpadon.) 
Közülük jelentőségre az NDK későbbi irodalmában csak Georg Maurer és egy évtizednyi 
érvénnyel Peter Hüchel tett szert. Későbbi, meg nem valósult, de akkor még a lehető jövő 
méhében rejlő költészetükről Peter Hüchel kapcsán alkothatunk hipotétikus képet: őt 
Karl Krolow, Günter Erich, Wilhelm Lehmann vagy az NDK-ban később fellépő és máig 
tevékeny volt emigráns, Erich Arendt társaságában látjuk. 

A konferencia egységes kategóriarendszerének nyelvére lefordítva az elmondottak a 
következőképpen hangzanak: 

Az 1945 utáni átmeneti korszakban a későbbi NDK irodalma annak a hagyománynak 
szellemében indult, amely a proletár-forradalmi irodalomra, illetve annak elméletére 
támaszkodott és amely a kommunista emigrációban élt tovább és erősödött. Ez a német 
irodalom egy részének a 20-as évek végétől tartó kontinuitását jelenti. Ezt a kontinuitást 
elsősorban maguknak az íróknak-költőknek személye biztosította, hiszen az alakuló 
ország szignifikáns irodalmárai a Proletár-Forradalmi írók Szövetségének valamikori 
tagjai voltak, az irodalom társadalmi szerepéről és funkciójáról, tartalmi és formai kérdé-
seiről vallott felfogásuk a mindenkori német forradalmi munkásmozgalom és a nemzet-
közi kommunista mozgalom művészetelméletére támaszkodott. Ez a kontinuitás érvénye-
sült annak a következő nemzedéknek művészetében is, amely az 50-es évek első felében 
lépett be az irodalomba. (Ezt az a tény is mutatja, hogy - legalább is a líra és a dráma 
területén — többnyire és nem alap nélkül J. R. Becher és Brecht tanítványainak tartották 
magukat.) Az ennek a szellemiségnek határain kívül álló alkotók művei a Németország 
egyéb területein induló, határozott tradíciótudat nélküli úgynevezett „Kahlschlag"-
irodalom termékeivel állíthatók párhuzamba. Ez az áramlat azonban a továbbiakban az 
NDK-ban nem bontakozott ki. 
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JURIJ VASZILJEVICS BOGDANOV 

ZÁRSZÓ HELYETT 

[ . . . ] Az a körülmény, hogy a konferencia témáját egy adott szűkebb szakaszra 
korltáoztuk, tette lehetővé, hogy több ország irodalmának nemzeti sajátosságait vizsgáljuk 
meg. Ez nem egyszerűen a zónának méretbeli, térbeli kiterjesztése. A folyamatok hasonló-
ságát kutatjuk és úgyszólván az általánost (közöst) közelítjük meg ezzel. Éppen ezért, itt 
egészen természetes volt az irodalomtörténeti és a tipológiai, elméleti megközelítés 
összekapcsolása. 

A magam — és bizonyos fokig kollégáim — véleményét fejezem ki, amikor azt 
mondom: örülünk annak, hogy a lényeges kérdésekben közös álláspontra jutottunk. Úgy 
gondolom, egyetértünk abban, hogy az 1945-1949-es időszaknak nagy, valóságos vív-
mányai vannak a művészi alkotó munka konkrét területein, és ugyanakkor e korszak 
belső történeti dinamikájának igen nagy a potenciális ereje. Egyetértettünk abban, hogy 
valóban olyan időszak volt, amelyet dinamikusan mozgó belső struktúra jellemzett. 
Mintegy maga volt az irodalmi folytonosság és megszakítottság dialektikájának meg-
testesülése. 

Nem akarom itt felsorolni mindazokat az előadásokat, amelyek hozzám személy 
szerint közel álltak, ilyen előadás nagyon sok volt. Közülük azonban kettővel szeretnék 
külön is foglalkozni. Úgy vélem, hogy Bodnár professzor előadása igen hasznos irányt 
adott további beszélgetésünknek. Szeretném felidézni az előadás két megfogalmazását, 
amelyeket Bodnár professzor is az előadás fő tételeinek nevezett. Azt mondta: „A fő 
kérdés a mi irodalomtörténet-elméleti töprengéseinkben is a társadalmi-politikai történés 
és az irodalom alakulása közötti kapcsolat hiteles rekonstrukciója". És a továbbiakban 
hangsúlyozta az irodalom társadalmi meghatározottsága elvének rendkívüli fontosságát. 
Valóban, úgy gondolom, ez lehet a kiindulópontunk, amikor általában egy ilyen korszak 
irodalmát megvizsgáljuk. Nagyon termékenynek és gazdagnak tűnik nekem az az előadásá-
ban kifejtett gondolat, amely a társadalmi-politikai szervezetnek, az úgynevezett népi 
demokráciának, népi demokratikus rendszernek és ez időszak társadalmi-irodalmi élete 
jellegének, sajátosságának kapcsolatára vonatkozik. 

Béládi Miklós előadása szintén tetszett. A „tetszés" természetesen nem szigorúan 
tudományos értékelő kategória. Azt akarom ezzel jelezni, hogy ez az előadás szerintem a 
magyar irodalom adott időszakának monografikus, teljes, mély elemzésével tűnt ki. 
Tudjuk, hogy a Béládi Miklós előadásában megfogalmazott tételek mögött egy egész 
közösség munkája áll, és ez számunkra elvi jelentőségű. Konkrét elemzésében, az általa 
adott metszetben világosan körvonalazódott e kor eszmei-kritikai harcainak és az irodalmi 
fejlődésnek a képe. Úgy tűnik, hogy Béládi Miklós állításai nagyon erőteljesen egybe-
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vágtak Bodnár György előadásának általános tételeivel. Előadásában kiválóan bizonyította 
azt, amit én az adott időszak potenciális energiájáról mondtam. Engedje meg, hogy 
idézzem állítását: íme, például, egy ilyen megfogalmazás: „A különböző stílusirányzatok 
és alkotó módszerek kezdeményezően léptek fel, készen a változásra, a belső meg-
újulásra . . .". Nem akarom Önöket idézetek gyűjteményével terhelni, annál kevésbé, mert 
mindenkinek rendelkezésére áll az előadás szövege. Csak a legfontosabbat szeretném 
kiemelni, amit ez időszakkal foglalkozva figyelembe kell venni: a kor belső dinamiz-
musának energiáját. Az a helyzet, hogy e kor történelmileg nyitott és történelmi távlati-
sága nagyon fontos az 1945 utáni irodalom egész további fejlődése szempontjából. 

Fontos a másik következtetés is, amely az itt elhangzott előadások mindegyikében 
előfordult: Az az új minőség, amely e zóna bármelyik nemzeti irodalmában keletkezett, 
megjelent és ilyen vagy olyan módon, de mindenképpen összefügg a szocialista, illetve 
népi demokratikus átalakulás jellegével, nem valamiféle külső import-termék valahonnan, 
hanem e nemzeti irodalmak szerves fejlődésének gyümölcse. 

Úgy tűnik azonban, hogy még bonyolultabb feladat áll előttünk. E korszakot történel-
mileg nyitottnak neveztem. A szocialista irodalom fejlődésének lényege azonban abban 
rejlik, illetve, legalábbis, abban is rejlik, hogy megragadjuk a fejlődésnek azt a szerves 
fonalát, amely ettől a mozgó, dinamikus időszaktól a művészileg nyitott szisztematikus 
egység irodalmához vezet. És ezzel kapcsolatban, mint ahogy azt mindannyian tudjuk, e 
korszakot egy kissé a hetvenes évek szemszögéből vizsgáltuk. A hetvenes évek irodalmá-
nak reális állapotából néztünk azokra a folyamatokra, amelyek 1945 után, a forradalom 
után mentek végbe. Hogyan ment végbe maga a szocialista irodalom kialakulásának 
folyamata? A továbbiakban mit vettünk át, mi volt, ami e korszak irodalmából tovább-
fejlődött, ami megmaradt és mi volt az, ami elveszett? Létezik-e a szocialista irodalmak 
szisztematikus egysége azokban az országokban, amelyekkel most foglalkozunk? 

Úgy emlékszem, viszonylag nem régen, talán másfél éve A történelmi optimizmus 
irodalma címmel megjelent nálunk orosz nyelven egy könyvecske, egy tanulmánykötet, 
amely a szocialista országok kritikusainak írásait tartalmazta. E kötetben, amelyet egyéb-
ként Serlaimova elvtársnő és Horev elvtárs szerkesztettek, olvastam Szabolcsi akadémikus 
tanulmányát. Tárgya a szocialista eszmeiség megjelenésének elemzése a hatvanas évek vége 
és a hetvenes évek elejének magyar irodalmában. Szabolcsi elvtárs arról is ír, hogy a jelen 
pillanatban a szocialista ország irodalma és az ország szocialista irodalma nem egyjelentésű 
fogalmak. Ilyen a dolgok reális állása. Ez azonban az elmélet számára is probléma. 35 év múlt 
el és ez történelmileg nem nagy idő. De miben találjuk meg e folyamat fő tendenciáját? 
Vajon a fejlődés a szocialista irodalom szisztematikus egysége felé tart-e? Vagy pedig, 
ellenkezőleg, a differenciálódás irányába? Természetesen sok függ a terminológiától is, 
amikor ezekről a dolgokról beszélünk. E jelenségek önmagukban is eléggé bonyolultak és 
specifikájuk eléggé sokszínű. Mi például úgy gondoljuk, hogy a fő folyamat ebbe az irányba, 
a szocialista irodalom szisztematikus egységének kikristályosodása felé tart. Az olló 
összezáródásának irányába, amelynek szárai még szélesen szétnyitva állanak. 

Azt hiszem, nagyon sok minden függ attól is, hogy hogyan értelmezzük a szocialista 
irodalom fejlődésének perspektíváit az egyes országokban. Nekünk úgy tűnik, hogy a 
szovjet irodalomtudományban az utolsó tíz évben Markov és Szucskov nevéhez fűződő, a 
történelmileg nyitott esztétikai rendszerről szóló elgondolások ugyanabba az irányba 
vezetik az elméleti gondolatot, amely irányba a mi szimpóziumunk haladt. Szabolcsi 

5 L i t e r a t u r a 65 



akadémikus tanulmányában a szocialista eszmeiség különböző új jelenségeiről írt a mai 
irodalomban. Sőt, az eszmeiség egyre újabb formáinak megjelenését jósolja a jövőben. Azt 
hisszük, hogy ez teljesen jogosult, történelmileg igazolt előrelátás. így a szocialista 
irodalmak óriási méretű differenciálódása, amely a hetvenes években végbement, ez a 
művészi jellegű differenciálódás megmutatja a szocialista irodalmak szervezetében rejlő 
potenciális lehetőségeket. 

Lehet, hogy eltértem megbeszélésünk közvetlen tárgyától, de úgy tűnik nekem, hogy 
ezek a dolgok kölcsönösen összefüggnek egymással. Mindazok a pozitívumok, amelyek az 
1945—1949-es korszak mélyén érlelődtek, az a mély meggyőződés, amely sajátja volt 
azoknak az íróknak, akik készen voltak a változásra, a megújulásra, ahogyan Béládi 
mondotta, azok az elméleti elgondolások, amelyek azon időszak haladó marxista kritiká-
jának sajátjai voltak, ezek a dolgok hosszú távra érvényesek. 

Teljesen igazuk van azoknak a felszólalóknak, akik rámutattak, hogy 1949 után, az 
ötvenes évek elején a szocialista irodalom kialakítása folyamatainak indokolatlan meg-
gyorsítása, siettetése következett be. Ha Béládi Miklós ezt az időszakot összekötő hídnak 
nevezi két korszak között, akkor én azt tenném hozzá, hogy ezt a korszakok között ívelő 
hidat meg kellene hosszabbítani az 1949 utáni időszakra is. 

Természetesen a mi korunk is átmenet az átmenetbe. Azt már tudjuk, hogy az 1945 
utáni irodalom periodizációjának két nagy szakasza van. És ebben az értelemben ez a 
hidacska 1945-1949 között nem is olyan rövid. Sok minden, aminek a kezdete a 
45—49-es évekbe nyúlik vissza, most bontakozik ki a hetvenes években. Ezért tűnik 
számomra olyan vonzónak Bodnár professzor gondolata, hogy próbáljuk megvizsgálni az 
irodalmak fejlődésének következő szakaszát, a 60—70-es évek folyamatait. Egyébként itt 
módunk nyílik arra, hogy megfeleljünk azoknak a feladatoknak is, amelyeket hozzászólá-
sában többször és teljesen helyénvalóan megfogalmazott Rába elvtárs. És itt egyetértenék 
Szvetlana Alekszandrovna Serlaimova elvtársnővel, aki Rába elvtársnak válaszolva azt 
mondta, hogy a szocialista irodalom stilisztikai differenciálása sokkal jobban, finomabban és 
pontosabban elvégezhető annak érettebb fejlődési szakaszában. [ . . . ] 
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SZILI JOZSF.F 

A PÁRTOSSÁG ÉS AZ IRODALOM 

Pár évvel ezelőtt szóvá tették, hogy a kritikai írásokban a korábbinál ritkábban tűnnek 
fel az olyan szavak, mint „pártosság", „népiesség", „realizmus".1 E hiány okát nem a 
marxista kritika meggyengülésében kell látnunk. Nem is volna logikus ilyen összefüggést 
feltételezni, hiszen volt idő, amikor lépten-nyomon ezekbe a szavakba ütközhettünk, s 
ettől még a marxista kritika nem lett erősebb. Noha igaz lehet az az észrevétel, hogy 
ezeket a kifejezéseket ritkábban használják a marxista kritikusok, igaz az is, hogy ez idő 
tájt a marxista kritika megerősödött, méltó partnere volt az irodalmi fejlődésnek és a párt 
művészetpolitikájának, a korábbinál meggyőzőbbé váltak inűelemző és műértékelő 
eszközei, egyetemesebbé vált esztétikai és irodalomelméleti felkészültsége. Leszokott a 
művek, szerzők, irodalmi iskolák címkézéséről, stílustörekvések hiposztazáló politikai 
minősítéséről, a leegyszerűsítő kategorizálásról. Mindennapi munkájával új elméleti téte-
leket, esztétikai felismeréseket alapozott meg, s egyáltalán nem valamiféle liberális 
engedékenység az oka annak, hogy a látszatát sem tűri a szűkkeblűségnek: még elevenek a 
történelmi tapasztalatok, amelyek ezt az érzékenységet indokolják. A mai valóságból 
indul ki, s a valóság irodalmunk otthonossága (Sőtér István szava)2 a szocializmust építő, 
immár a saját szocialista anyagi, eszmei, erkölcsi mozgástörvényei folytán alakuló, változó 
társadalomban. 

Az MSZMP állásfoglalásaiból kiderül, hogy a párt nem könnyű eszközt, s kiváltképp 
nem valamilyen öncélú lehetőséget lát a pártosság fogalmában. A meggyőzés, amely a 
pártirányítás fő eszköze, nem varázsszavak ismételgetését jelenti: ki kell bontani, a 
valóságnak megfelelően kell érzékeltetni a fogalmak tartalmát, s szavak jelentését, s 
demonstrálni az eleven élet példájával. A pártosság nem vezényszó, nem is titkos jelige, 
nem a vak fegyelem eszköze. A párt nem értheti ezt pártosságon, hiszen ez is csak az 
adminisztratív eszközök egyik formája lenne. Adminisztratív eszközökre szükség lehet 
szélsőséges helyzetekben és szélsőséges esetekben. A pártirányítás azonban a művészeti 
fejlődés belső ügyeiben tartózkodik az adminisztratív eszközöktől. A VIII. párt-
kongresszus leszögezte: „Következetesebben érvényesítjük a párt eszmei irányítását. A 
jövőben sem döntünk el rendeletileg, adminisztratív eszközökkel olyan vitákat, amelyek a 
művészi megformálás, a stílus kérdéseiről folynak."3 

1 Vö.: Illés László: A marxista irodalomtudomány orientáló fogalmaitól. Társadalmi Szemle, 1972. 
1. sz. 7 1 - 7 3 . 

2Vö.: Sőtér István: Az irodalom eleven áramában. Népszabadság, 1976. január 1., 9. 
3 A Magyar Szocialista Munkáspárt VIII. kongresszusának jegyzó'könyve. 1962. nov. 2 0 - 2 4 . 

Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1963. 457. 
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A pártosság lényege tehát jelen lehet az irodalomban és a kritikában olyankor is, 
amikor nem sok szó esik róla, s hiányozhat olyankor, amikor sokat emlegetik. A fogalom 
egyébként sem azonos a szóval, amely jelölésére szolgál. A fogalom tartalmát ki lehet 
fejezni néhány szóval, viszonylag rövid és tömör meghatározásokkal vagy szavak soka-
ságával, egész elméletrendszer kifejtésével. A fogalom tartalmát demonstrálni lehet 
magával a szóban forgó tárggyal, a fogalom denotátumával. A pártosságot tehát meg lehet 
találni ott is, ahol nem szóbeszéd tárgya. Másfelől: a marxista esztétikában és az irodalom-
politikai publicisztikában már régóta különböző értelmezések vitája folyik, s a különbséget 
nem egyenlíti ki az, hogy ezek ugyanannak a kifejezésnek az értelmezései. De még csak azt 
sem, hogy látszólag ugyanazt a fogalmat interpretálják. Inkább az a helyzet, hogy ahány 
interpretáció, annyi pártosságfogalom. S ez a vita többnyire nem különösebben teoretikus 
vita: perdöntő itt mindig a gyakorlati értelmezés, a művészetpolitikai irány tényleges ke-
resztülvitele és a kritikai mércék alkalmazása. Ez pedig a párt politikájának egészétől függ. 

Elvileg a dolog viszonylag egyszerű: a kommunista párt a maga harcában az emberiség 
legszentebb ügyeit képviseli, s a kommunista író számára nincs magasztosabb feladat, 
mint az, hogy személyiségének legközvetlenebb, leghatékonyabb és legeredetibb meg-
nyilvánulása — művészete — azonosuljon ezzel a harccal. Történelmi méretekben ez az 
egység igazolódik. De azok az ellentmondások, amelyek további megfontolásokat is 
szükségessé tesznek, szintén történelmi méretekben jelentkeztek. 

Ha fölvetődik az a javaslat, hogy a pártosság fogalma korszerűsítésre szorul, sokan 
talán arra gondolnak, hogy azért, mert túl szigorú, túl kemény ez a fogalom, s olyan érces 
csengése van, mint például ennek a szónak: „vasfegyelem". Barikádokat idéz, nem 
munkás hétköznapokat, nem a bővülő szabadidő eltöltésének problémáit. S persze 
emlékezetünkbe idézi a dogmatikus periódust, amikor „a szocialista realista művész 
alkotói szabadságát egy — eredeti értelméből kiforgatott — pártosságkoncepció a gépe-
zeten belüli 'kerekek és csavarok' mozgási szabadságával azonosította".4 A „kerekek és 
csavarok" hasonlat eléggé szigorú, de a sokat idézett és vitatott Lenin-cikkben ez a 
folytatása: „Minden hasonlat s á n t í t . . . Sántít az enyém is". Amennyiben a párt vezetése 
valóban a helyzet magaslatán áll, tisztában van azzal is, hogy hiba fölöslegesen ellentétet 
feltételezni a legmagasabbrendű művészi alkotómunka és a párt gépezetének működése 
között. Kétségtelen azonban az, hogy vissza lehet élni ezzel a hasonlattal, s vissza is éltek 
vele. A visszaélések ellen a legtisztább szöveg sem nyújt védelmet. A visszaélések elleni 
garanciát a teljes kontextus nyújtja, a párt egész politikája és helyes irodalompolitikai 
gyakorlata. 

Úgy tetszik azonban, hogy bizonyos szélsőséges helyzetekre ez a fogalom „nincsen 
értelmezve". A dogmatikus politika a személyi kultusz időszakában nemcsak az irodalom 
és a művészet vonatkozásában, hanem általában is problematikussá tette a pártosság 
jelentését. Ezt az ellentmondásos szituációt így írta le A szocialista realizmusról c. 
pártállásfoglalás: „A művészetnek és a politikának a pártosságban megtestesülő kapcsolata 
politikai feltételektől is függ, s ezek a személyi kultusz idején részben hiányoztak. Ekkor 
ugyanis megbomlott a párt és a tömegek közötti kapcsolat, s ennek arányában felvetőd-
hetett a kérdés, hogy a néppel vagy a párttal tartson-e a művész."5 

4Szerdahelyi István: A magyar esztétika története (1945-1975) . Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 
1976., 45. 

5Társadalmi Szemle, 1965, 2. sz., 46. 
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Az ilyen szituációban nem egyedül a művész kerül tragikus dilemma elé, hanem a párt 
— Lenin szavával: e szabad egyesülés - minden egyes öntudatos tagja is. Ha azonban 
nagynak tartjuk azt a kockázatot, amelyet a művész a pártosságával vállal magára és 
művészetére, ugyanilyen nagyságrendűnek kell tartanunk azt az emberi és művészi felelős-
séget is, amelyet elhárítana magától e kockázat elhárításával. Sem e nagyságokra, sem 
különbözetükre nincsen mércénk. A dilemma megoldására sincs kész receptünk. 

A lenini pártosságfogalmak 

A pártosság és pártirányítás problémájának vizsgálatában kikerülhetetlen Lenin A párt 
szervezete és a pártos irodalom c. cikkének értelmezése. Krupszkaja egy levelére hivat-
kozva többen — köztük Lukács György is — vitatták, vajon Lenin ebben az írásában a 
szépirodalmat és a művészetet tartotta-e szem előtt.6 Felmerül az a kérdés is, mennyire a 
konkrét történeti helyzet szabta meg a cikk irányát és hangvételét.7 A rövid és határozott 
hangú cikk első része azt a benyomást kelti, hogy mindenekelőtt vagy kizárólag a 
publicisztikai irodalomról, a szó szoros értelmében vett pártirodalomról van szó. A 
helyzet kiélezett: a kocka el van vetve. „A cárizmus már nem bírja legyőzni a forradalmat, 
a forradalom viszont még nem bírja legyőzni a cárizmust. S olyan korban élünk, amikor 
mindenütt és mindenben megmutatkozik a nyílt, becsületes, egyenes, következetes 
pártosságnak ez a természetellenes párosulása a földalatti leplezett, 'diplomatikus' ravasz 
'legalitással'. Ez a természetellenes párosulás meglátszik a mi újságunkon i s . . ."8 A 
feladat: kilépni a legalitásba, s eközben egységes, határozott, nyüt, kibúvót nem engedő 
magatartást tanúsítani, s pártsajtót, a pártpropagandát egységessé és határozottá tenni, 
minden publicisztikai erőt és lehetőséget összpontosítani és aktivizálni: „Az egész szociál-
demokrata irodalomnak pártos irodalommá kell válnia." Nem engedni a cár által beígért 
sajtószabadság közepette a kapitalista módon szerveződő sajtó és könyvkiadás szirén-
csábításának, pénzt, karriert, individualista önkiélést nyújtó lehetőségeinek. „Amikor 
most végre leráztuk a hűbéri cenzúra igáját, nem akarjuk, de nem is fogjuk fejünket a 
burzsoá kalmár irodalmi viszonyok igájába hajtani." S Lenin egy ponton vitatkozni kezd 
feltételezett vitapartnereivel, ,,a szabad eszmei harcot, a kritika szabadságát, az irodalmi 
alkotás szabadságát stb." féltő „hisztérikus intellektuelekkel". S itt derül ki egy-
értelműen, a „Nyugodjanak meg, uraim!" kezdetű bekezdésből, hogy közvetlenül a párt 
irodalmáról, „a párt cégérét" viselő, párttagok által művelt, széles értelemben vett 
publicisztikai irodalomról van szó. Mégpedig abban az összefüggésben, hogy mi pártos és 
mi pártellenes. Világos a válasz: „ezt a pártprogram, a párt taktikai határozatai és 
szervezeti szabályzata, s végül a nemzetközi szociáldemokráciának, a proletáriátus 
nemzetközi önkéntes egyesülésének tapasztalatai határozzák meg". S amikor Lenin 
továbbmegy, amikor az abszolút szabadságot hirdető képmutatással állítja szembe „a 

6 Vö.: N. Krupszkaja: E. Buzkova kéziratáról. 1937. Helikon, 1967. 2. sz„ 190. 
7A filológus számára tanulságos e cikk „szövegkörnyezete": Lenin fellépése a „pártonkívüliség" 

ellen, a pártsajtó szervezett központi irányítása érdekében tet t lépései. Vö.: Gránicz István: Lenin 
harca a pártsajtó pártosságáért (kézirat). 

8 A párt szervezete és a pártos irodalom c. cikket Lenin összes Művei (Kossuth Könyvkiadó, 
Budapest 1966. 12. k., 93-98. ) alapján idézem. 
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valóban szabad, nyíltan a proletariátushoz kötött irodalmat", már egyértelműen az 
irodalomról mint művészetről is szó van. A vitacikknek ez az irányvétele szükségszerű, 
mert a burzsoá individualizmus védelme ezekben a vonatkozásokban számíthat látszólag 
legbiztosabb adukra. Lenin elébe megy ennek az érvelésnek s határozott mozdulattal ezt 
is lesöpri. S noha nem engedheti meg, hogy a határozott kifejtés elvesszen a bonyodal-
mak, a finomságok, a részletkérdések tömkelegében, mindvégig jelzi, hogy „itt feltétlenül 
nagyobb teret kell engedni az egyéni kezdeményezésnek, az egyéni hajlamoknak". Hang-
súlyozza, hogy „a proletariátus pártmunkájának irodalmi részét nem lehet sablonosan 
azonosítani a proletariátus pártmunkájának más részeivel". Kijelenti: „Eszünk ágában 
sincs valamilyen kaptafa-rendszert hirdetni vagy azt hangoztatni, hogy a feladat meg-
oldható néhány határozattal. Nem, ezen a területen lehet a legkevésbé szó sematizálásról". 
A cikk értelmezésében perdöntőnek látszanak „a szabadság valamelyik heves bajnokának" 
Lenin által felidézett kitételei: „Önök azt akarják, hogy a munkások szótöbbséggel döntse-
nek a tudomány, a filozófia, az esztétika kérdéseiben". Ezek ugyanis Lenül szemszögéből 
nézve nyilvánvalóan abszurd ráfogások. A párt vezetői ezt nem akarhatják. 

A cikk nem húz határvonalat az irodalom publicisztikai és művészi megnyilvánulásai 
közé. Úgy látszik — Összes Művei alapján - , hogy Lenin ebben az időben az „irodalom" 
szót általában politikai, közgazdaságtani és filozófiai írásművekre utalva használta. így 
például A narodnyikság gazdasági tartalma és bírálata Sztruve úr könyvében alcímében: A 
marxizmus tükröződése a polgári irodalomban — s végig az egész műben.9 Bizonyos, hogy 
a párt szervezete és a pártos irodalom érdem és aktuális részében a publicisztika 
megítélésén van a hangsúly, s nem a párttag vagy pártonkívüli írók vers- és novella-
termésén. Ebben a történelmi pillanatban lehetségesnek látszott a széles körű propaganda 
legális kiépítése, de attól is tartani lehetett, hogy a párthoz csatlakozó irodalmárok a párt 
nevében, de nem a párt politikáját képviselve lépnek fel. Lenin tudja, hogy a szükség-
helyzet sem engedi meg a mégoly széles értelemben vett irodalom merev, egyoldalú 
kezelését: „Nem, ezen a területen lehet a legkevésbé szó sematizálásról". 

Ha a kommunista pártok vezetői konkrét igényeket támasztanak az irodalommal és a 
művészettel, illetve az írókkal és a művészekkel szemben, a legkézenfekvőbb klasszikus 
igazolást ebben a szövegben találhatják meg. De ha általánosságban próbáljuk tisztázni a 
párt és a művészet viszonyát, akkm is számot kell vetnünk a pártosságnak ezzel a szoros 
szigorú felfogásával, amely a párt szervezetéhez, konkrét működéséhez és feladataihoz 
kapcsolódik. Ezt a problémát nem kerülhetjük meg úgy, hogy Leninnek a filozófia mint 
olyan pártosságára vonatkozó megjegyzéseit állítjuk előtérbe. Igaz, belőlük kiindulva meg 
lehet alapozni a pártosság, úgymond, esztétikai fogalmát, ez azonban végül is teljesen az 
adott esztétikai rendszer értékelveinek a függvénye. Mint a szocialista esztétikai gondol 
kodás fejlődésének állomásai (vagy tendenciái) mutatják, a pártosság mint az esztétikum 
része vagy alapja éppúgy egybeeshetik a pártosság egyértelmű publicisztikai kifejezésével, 
mint a realista stílus bizonyos jegyeivel vagy a műalkotás tökéletességével (mint a művészi 
igazság megnyilvánulásával). 

Lenin történetfilozófiai összefüggésben hangsúlyozza, hogy a materialista „követ-
kezetesebb az objektivitásnál, és mélyebben, teljesebben érvényesíti objektivizmusát" — 
azaz nemcsak a történelmi tendencia létét ismeri el, hanem osztálytart.almára is rámutat. 

'Lenin összes Művei, I. k., 319 -491. 
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„Másrészt a materializmus, hogy úgy mondjuk, magában foglalja a pártosságot, amely arra 
kötelez, hogy az események minden megítélésében közvetlenül és nyíltan egy bizonyos 
meghatározott társadalmi csoport álláspontjára helyezkedjünk . . . " ' 0 Megfigyelhető, 
hogy itt a legkövetkezetesebb objektivizmus és a pártosság, a teljes igazság és a történelmi 
osztálytartalom képviseletének kölcsönös egybeeséséről van szó, semmiképpen nem egy 
csoportálláspont voluntarista hiposztazálásáról. 

A történelmi igazság és az esztétikai „igazság" (az esztétikai érték, a művészi tökéletes-
ség és nagyság, a maradandóság) azonosítására épülő marxista igényű esztétikai elméletek 
egyszerűen a pártossággal azonosítják az esztétikumba ily módon eleve beleértett követ-
kezetes objektivizmust. Pragmatikus szempontból nézve a dolgot örvendetesnek látszik, 
hogy az ilyen előfeltevéseken alapuló esztétikák pártosságfogalma megfelel a művészi 
alkotás érdekeinek (feltéve, hogy egyéb módon — például stílustipológiai normatívákkal — 
nem korlátozzák az alkotás lehetőségeit). Ezek a meghatározások azonban túl általános-
nak, túl tágnak, „parttalannak" tetszhetnek a művészetet a pártosság szigorú politikai 
fogalma felől pásztázó tekinteteknek. Már csak ezért is fontos tisztáznunk, mit jelent a 
pártosság politikai fogalma a művészet vonatkozásában. Az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a marxista esztétikai kísérletek válaszait egy olyan mozgástérben helyez-
hetjük el, amelynek pólusai az egyik irányban a konkrét párthoz és pártfeladatokhoz 
kapcsolódó közvetlen politikai pártosság fogalma és - vele szemben - a pártosság elvont, 
a következetes objektivizmussal azonos filozófiai fogalma, míg a másik metszetben az 
esztétikum korlátozott (stílustipológiai és/vagy politikai, egyetemes), csak az esztétikai 
érték ismérveivel korlátozott fogaima. A marxista esztétika vagy úgy próbált számot vetni 
a pártosság címén felvetődő politikai követelményekkel, hogy a művészet arculatát a 
lehető legnagyobb mértékben a pártosság politikai és publicisztikai megnyilvánulásának 
igényeihez szabták, vagy pedig úgy, hogy a pártosság esztétikai fogalmát a következetes 
objektivizmus követelményéhez mért stílustipológiai normákkal szűkítették. Ezek a kísér-
letek egyszersmind tágították is a fogalmakat. Részben az esztétikum fogalmát úgy, hogy 
kiterjesztették nem esztétikai szférákra (ez jogos, történetileg, esztétikailag igazolt ki-
terjesztés is lehetett a nyíltan publicisztikai töltésű műalkotások esztétikai helyének 
védelmében). Részben a politikai pártosság fogalmát úgy, hogy — a pártosság filozófiai 
fogalmát segítségül híva - általában a realista stílusú, sőt általában a maradandó műalkotá-
sok pártosságáról beszéltek (ez a kiterjesztés jogos lehetett a nem publicisztikai, nem 
agitációs művészet védelmében). A tanulság az, hogy a pártosság, ha következetes objekti-
vitás alapozza meg, már a politikum szférájában is magában foglalja azt a felismerést, hogy 
nem minden nagy műalkotás pártos azon túl, hogy mint emberi, „nembeír érték tartósan 
velünk marad emberi gazdagodásunk eszközeként. 

Az igazságfogalom esztétikai kiterjesztése súlyos elméleti problémákat vet fel. Nyilván-
valónak tetszik, hogy az esztétikum területén csak nagyobb átvitt, metaforikus értelem-
ben merülhet fel az igazság kérdése. (Magán a marxista filozófián belül is vitatott, 
mennyiben elégíti ki, illetve kielégíti-e a visszatükrözéselmclet az igazságprobléma meg-
oldását.) Az esztétikai szférában olyan összefüggésrendszerek vannak, amelyekkel kap-
csolatban értelmetlen az igazságra és a vele egyértelműnek tekintett pártosságra vonat-

I "Lenin összes Művei, I. k., 388 -389 . 
II Marx-Engels: Művészetről, irodalomról. Kossuth Könyvakiadó, Budapest 1966. 632. 
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kozó kérdésfeltevés. S ezt a problémát csaK olyan esztétikai koncepció teheti félre, amely 
az esztétikai igazság kérdését érdekes paradoxonként (mint nem igazságszerű igazságot) 
kezeli, vagy amely a művészetet pusztán az egyéni módon megtalált igazságok illuszt-
rációjává, igaznak és szükségesnek tartott feladatok érzelmi, hangulati erőforrásait elő-
állító intézménnyé degradálják. Az olyan marxista esztétikai rendszer számára, amely 
azon alapul, hogy elismeri a művészet relatív önállóságát, nem ilyen egyszerű az esztétikai 
„igazság", a művészi nagyság és a pártosság viszonya. 

A pártosság fogalma formailag tehát két szélső tartomány szerint értelmezhető. Az 
egyik a párt mint önkéntes egyesülés által elfogadott program, stratégia és taktika, 
szervezeti szabályzat követése. (Mint láttuk, Lenin ezt nem egyszerűen „pártszerűségnek" 
nevezte, s ha Lenin pártkoncepcióját tartjuk szem előtt, a pártosságnak ezt az értelmezését 
nem negligálhatjuk.) A másik a társadalmi valóság objektív elsajátításának, adekvát meg-
ismerésének az osztályfeltételei által megszabott történelmi tendenciára vonatkozó 
koncepció. A munkásosztály mondhatja el magáról: pártos, mert hozzám húz az igazság! 
— mert történelmileg ez az osztály érdekelt a társadalom fejlődését meghatározó tények 
és törvényszerűségek feltárásában és hasznosításában. Ez a koncepció hangsúlyozza a 
munkásosztály érdekazonosságát az emberiség ügyével, azt a meggyőződést, hogy az 
emberiség fejlődése egyenlő a társadalom, a természet és önnön természete feletti uralmá-
nak kiterjesztésével, a szükségszerűség felismerésén alapuló szabadság megvalósításával. E 
feltevés szerint a párt által képviselt osztályérdek egybeesik az objektív megismerés 
szükségességével, tehát a két pólus is egybeesik. Magyarán: a pártosság nem tűr voluntariz-
must. A párt statútumait és politikáját a voluntarista nem fogalmazhatja meg és nem 
értelmezheti pártosan, mert nem az objektív tényekből és törvényszerűségekből indul ki, s 
a forradalmi elméletet nem az elmélet objektív logikájának megfelelően alkalmazza. Más 
szavakkal kifejezve: a pártosság pártszervezethez, konkrét, valóságos párttevékenységhez 
kötődő, a pártprogramhoz kapcsolódó lenini fogalma érvényességének conditio sine qua 
non-ja, hogy a konkrét, valóságos párt létezése és működése egybeesik a világtörténelmi 
szükségszerűség tendenciájának megfelelő ideális pártossággal, a marxi ideatív fogalom, „a 
nagy, történelmi jelentésben vett párt" tartalmát kifejező eszménnyel. 

A pártosság mint a forradalom etikai követelménye a munkásosztály világtörténelmi 
küldetésében gyökerezik. Közvetlen formában a forradalmi mozgalom fő szervező erejé-
nek, a lenini koncepción alapuló kommunista pártnak kötelességeként jelenik meg az a 
gond, hogy eligazodjék az események áradatában s mint vezető, irányító testület minden-
kor az eszménynek megfelelő tartalommal töltse meg a konkrét párttevékenységet 
jellemző pártosság fogalmát. Ez egyfelől egybeesik a minden párttagra közönségesen 
kötelező, egyetemlegesen önként vállalt pártfegyelemmel és pártszerűséggel, a párt politi-
kájának öntudatos képviselésével, másfelől az önként vállalt kötelmek és öntudatosan 
képviselt elvek kiterjesztésével egyéb, a politikai tevékenységgel határos, politikai tartal-
makat hordozó jelenségekre, a társadalmi tevékenység és tudat speciális területeire. Ez a 
kiterjesztés nem lehet önkényes, megköveteli a speciális területek objektív sajátos-
ságainak, törvényszerűségeinek ismeretét és tiszteletben tartását. 

Ami az irodalmat illeti, vagy a művészeteket általában, a problémát leegyszerűsítené, ha 
itt egyszerűen az esztétikum részeként felfogott pártosságra hivatkozhatnánk. Még akkor 
is — vagy éppen akkor —, ha ez nem jelentene mást, mint a műalkotás nagyságát és 
tökéletességét, a legáltalánosabb értelemben vett művészi „igazságot". Számot kell azon-
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ban vetnünk a legközönségesebb, legmindennapibb, politikai értelemben vett pártosság-
igénnyel, mégpedig úgy, hogy feltételezzük, ez az igény mint politikai igény, a pártosság 
eszményét jól testesíti meg. 

Bonyolult helyzetek így is adódnak. A pártosság eszményének konkretizálását nem-
csak az alkalmazási terület speciális viszonyai befolyásolják, hanem azé a helyzeté is, 
amelyben a párt működik. Különleges történelmi helyzetekben, végzetes dilemmák, 
világtörténelmi sorsfordulók közepette a pártirányítás a pártos cselekvés érdekében 
kisebb-nagyobb mértékig figyelmen kívül hagyhatja a szakterületek specifikus érdekeit. A 
pártosság és az igazság összefüggéséből következik, hogy ilyenkor az emberiség sorsát, 
fejlődését mélyebben, átfogóbban befolyásoló igazságnak van elsőbbsége. Az ilyen 
hierarchia érzékelése nem kendőzheti a hierarchia felismerésében rejlő tragikus dilemmát. 
Továbbá: az emberiség egyetlen részlege sem támaszthat az emberiség nevében jogcímet 
arra, hogy tartósan elhanyagoljon vagy visszaszorítson összemberi érdekeket és értékeket. 
A kivételes helyzet a társadalmi harcok fordulóiban csak kivételes, átmeneti jelenség, csak 
ekkor érvényes a sorsdöntő pillanat rendkívüli rendszabálya. Általában azonban a pártos 
cselekvés követelményei magukban foglalják a speciális értékek és érdekek maximális 
figyelembevételét, a szocialista társadalom építésének fejlettebb szakaszain pedig a 
fejlődés objektív törvényszerűsége az általános és különös harmóniájának követelménye. 
Ilyenkor nehéz vagy lehetetlen mentséget találni az egyoldalúságra. 

A pártosság politikai értelmezéséből fakadnak azok a kísérletek, amelyek a művészet, 
az irodalom pártosságát a párt stratégiai határozataival vetik össze. E törekvések azt 
célozták, hogy elhárítsák azokat az elvi okokat, amelyekkel kapcsolatba hozhatók a 
személyi kultusz éveire jellemző szimptómák. A stratégiára hivatkozva a pártosságot 
valóban az esztétikum végső feltételeit tartalmazó emberi-történelmi egyetemesség köze-
lébe lehet transzponálni. Az idézett lenini szöveg azonban félreérthetetlenül a pártosság 
követelményei közé sorolja a párt taktikai határozatainak a végrehajtását: „Hogy mi 
pártos és mi pártellenes, ezt a pártprogram, a párt taktikai határozatai és szervezeti 
szabályzata, s végül a nemzetközi szociáldemokráciának, a proletariátus nemzetközi 
önkéntes egyesülésének tapasztalatai határozzák meg". Általánosságban nem indulhatunk 
ki abból, hogy az alkotókra nem kötelezőek a párt taktikai határozatai. De vajon azt 
jelenti-e ez, hogy egy szonátát a párt legfrissebb taktikai utasításaival lehet és kell 
összemérnünk? Ha ilyesmi netán elő-elő is fordult - a személyi kultusznak az abszurditás 
számtalan nemére sikerült példát állítania - , normális körülmények között nem 
számolunk vele. Még azzal sem, hogy kampányfeladatok megéneklésére szólítják fel a 
költőket; hogy faramuci logikával „pártellenesnek" minősítenek egy olyan regényt, 
amilyen Déry Felelete, vagy hogy szocializmusellenesnek nyilvánítják a költő „magán".-
érzelmeit, őszinte — amint a kor történelme bizonyítja, politikailag is hiteles, jogos, a 
szocializmusért aggódó — vívódásait.12 

A párt számon kérheti tagjaitól, az önkéntes egyesülőktől, hogy milyen pártos tenden-
ciák és indulatok fejeződnek ki publicisztikai műveikben, műveik publicisztikai rétegei-
ben, illusztratív jellegű alkotások politikai töltésű téziseiben, a párt taktikájának a 
vonatkozásában is. Bonyolultabb a helyzet, amikor nem közvetlenül propozicionális 
kijelentésekben, hanem a műalkotásokban próbáljuk észlelni a pártosság jelenlétét. A 

1 1 Révai József: Kulturális forradalmunk kérdései. Szikra, Budapest 1952. 159, 178. 
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belemagyarázásnak, beleérzésnek minden irodalmi műben tág tere van. Még a diszkurzív 
jellegű, művészi hatásokkal nem élő tudományos vagy publicisztikai írások szemantikája is 
meglehetősen bonyolult: csak a matematika vagy a szimbolikus logika nyelve garantál-
hatja pontosan megadható határokon belül a többértelműség elkerülését. Az irodalmi mű 
esztétikai értelmezésének a problémái mindenesetre elég messze visznek bennünket a 
pártosság „nyílt, becsületes, egyenes, következetes" formáitól. Egyre inkább a probléma 
olyan oldalai nyomulnak elénk, amelyek elkerülhetetlenné teszik, hogy álláspontunkat 
szembesítsük a művészet és az irodalom specifikus problémáival, immanens törvényszerű-
ségeivel. Bizonyos műveket, műfajokat, mürétegeket értelmetlen összevetni az aktuális 
taktikai határozatokkal. Sőt abból sem sül ki semmi jó, ha valaki mindenáron a kommu-
nista pártok stratégiájával próbálja őket kapcsolatba hozni. Nem szabad elutasítanunk azt 
a feltevést, hogy vannak müvek, műfajok, mürétegek, amelyekben a „nyílt, becsületes, 
egyenes, következetes pártosság' már nem is nyilvánítható ki szebben, jobban, telje-
sebben, mint a közvetlen művészi feladat nyílt, becsületes, egyenes, következetes válla-
lásával 

A pártosság és az irodalomfogalmak 

Láttuk azt, hogy a pártosság értelmezésében A párt szervezete és a pártos irodalom 
című Lenin-cikk figyelembe vette az alkalmazási terület specifikumát. A korabeli iroda-
lomfogalom tágassága arra kényszerítette Lenint, hogy a publicisztikai problémát egy 
szinten kezelje a szépirodalmi problémával, legalábbis, ami az alkotói szabadság és a 
pártosság szembeállításából adódó kérdéseket illette. A cikk későbbi értelmezéseiben 
fontos szerepet játszott az irodalomfogalom értelmezése. Mégis feltűnő, hogy amikor a 
kommunista pártok irodalompolitikájáról vagy az irodalom pártosságáról van szó, a 
követelményeket, megfigyeléseket többnyire egy homogén irodalomfogalommal szem-
besítik. Rendszerint egy olyan, a pártosság fogalmához leginkább méltónak tartott 
irodalom fogalmával, amely mintegy az esztétikai csúcsokat köti össze. A nagy mesterség-
beli tudást és elhivatottságot igénylő, magas színvonalon művelhető szórakoztató, 
edukatív és agitatív irodalom (idetartozik az ún. ifjúsági irodalom is) szépirodalmi műfajai 
nem mérhetők ezekhez a normákhoz. Ha az esztétikai létezés csak a tökéletességen 
alapulhat, a remekművek esztétikája mellett külön esztétikai vagy nem esztétikai szférát 
kell találnunk az ilyen társadalmilag hasznos, esztétikailag igényes, de inherens törekvése 
szerint nem a remekmű mércéjéhez igazodó írások számára. Az irodalmi művek zömét 
ilyen művek teszik ki, s nemegyszer a remekművek is — a befogadói tudat beállítottságá-
nak szintje és minősége folytán - ugyanazt az igényt elégítik ki, mint ezek. 

Ennek az irodalomnak egy része ún. mai témákkal foglalkozik, közvetlen didaktikai és 
erkölcsnemesítő feladatokat vállal. Tipikusan ez az az irodalomréteg vagy típus, amely a 
pozitív hősök számarányával, témák,konfliktushelyzetek, bonyodalmak szociális szituálá-
sával, foglalkozási ágaik iránti predilekciójával stb. statisztikailag, szociológiailag (tarta-
lomelemzés) mérhető és ideológiailag, politikailag viszonylag egyszerű eszközökkel 
irányítható és befolyásolható. Meggondolandó, vajon az irodalom pártirányításának nem 
az irodalmi tömegtermeléssel kellene-e a legintenzívebben foglalkoznia, s ezen belül is 
elsősorban a szórakoztató ipar leghatékonyabb eszközeivel, például a tévé „irodalmi" 
mechanizmusával. 
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Részben idevág az a felismerés is, hogy az irodalmi művek közvetlen társadalmi hatása 
nem áll egyenes arányban művészi nagyságukkal. . . Persze rövidlátó voina kizárólag a 
közvetlenül hasznosítható eredményekre koncentrálni a figyelmet. De azért feltűnő az az 
anomália, hogy miközben a komoly intenciójú irodalmi kísérlet nemegyszer a maga 
komolyságának megfelelő szigorú megítélésben részesül, az irodalmi tömegtermelés simán 
működő, jól fizető gépezetként üzemel, önszabályozása pedig természetszerűleg belül 
marad a tömeghatás-tömegigény hibás körforgásán. 

A nagy művészet társadalmi tömegbefolyása csekélynek látszik, s várt morális hatása, 
életmódot, érzésvilágot, jellemet formáló ereje többnyire olyan embereket érint, akik 
nélküle is ugyanilyen magas szinten élik belső életüket, ítélik meg erkölcsi felelősségüket. 
Másfelől: magasrendű erkölcsi fellépésre olyan emberek is képesek, akiknek nincsen 
irodalmi vagy egyéb művészeti képzettsége, sőt ilyen igényeik sincsenek. Az esztétikum és 
etikum között vannak átmenetek, egybe is eshetik a kettő, de ha az esztétikában alap a 
kettő egybeesése, a szép és jó egysége, akkor ez csupán előfeltevés. 

A pártirányítás a klasszikus nagyságú, úttörő érdemű műalkotások létrejöttének csak 
általános fellételeit készítheti elő, közvetlen esztétikai, ideológiai hozzájárulásra ritkán 
nyílik alkalom. Viszont a lektűr, a tömegirodalom, az irodalmi szórakoztató ipar a nagy 
számok törvénye alapján értékelhető statisztikai tendenciákat mutat, tudományosan 
mérhető. Tömeghatásánál fogva megköveteli - s igen jól tűri! - a hozzáértő szabályozást. 
Ez az irodalomnak az a részlege, amely az oktató, nevelő, mozgósító funkciókat és a 
mindennapi megismerés értelmében vett megismerő funkciót a legközvetlenebbül, a 
legintenzívebben és a legkevesebb önálló társadalmi-történelmi tapasztalatra támaszkodva 
látja el. 

Más kérdés az, hogy milyen formákat lehet találni e szakmai szekciók megkülönböz-
tetésére; lehet-e a mi hagyományos irodalomtudatunk és egészében az esztétikai érettség 
bűvkörébe emelt irodalmi életünk keretei között a maguk helyére tenni őket úgy, hogy 
kellő erkölcsi megbecsülés jusson a mesterségbeli tudásnak és tisztességnek? Manapság az 
olvasók a „krimit" a „sci-fit", a kalandregényt a maga szakmai, műfaji meritumának 
megfelelő attitűddel veszik kézbe. Ugyanez a „társadalmi regény" színeiben induló 
aktuálpublicisztikai melodrámáról még nem mondható el. Pedig a maga versenyszabályai 
szerint és a maga mezőnyében kitűnő szereplés, hasznos teljesítmény várható ettől a 
speciesztől. 

Az irodalom differenciált felfogása elengedhetetlen előfeltétele a pártosság diffe-
renciált, s ennélfogva valóban hatékony képviseletének. A pártosság helyes lodalmi 
alkalmazása feltételezi, hogy politikailag, ideológiailag helyesen értelmezett, valóban 
objektíve szükségszerű követelményeket támasszunk, ügyelve a szóban forgó irodalmi 
jelenség törvényszerűségeire. Idetartoznak a mű, a műfaj stb. autotelikus funkcióinak 
megfelelő törvényszerűségek is. S mindennek akkor is így kell lennie, amikor a pártosság 
nem mint kívülről eredő követelmény merül fel, hanem úgy, hogy az alkotó tudatosan 
néz szembe önnön irodalmi, művészi pártosságának problémájával. 

Noha nincs közvetlen, állandó a minden tekintetbe megnyilvánuló egység vagy pár-
huzamosság az esztétikai nagyság és a politikai szükségszerűség között, a munkásosztály 
élcsapata, amelynek különleges feladata elvezetni az emberiséget „igazi történelmének" 
kezdeteihez, elvileg nem kerülhet ellentmondásba az esztétikai nagyság végső feltételeit 
alkotó humánum, emberi lényeg magasrendű megnyilvánulásaival. Ezeket a végső fel-
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tételeket a modern marxista koncepciók — Marx útmutatásaival összhangban — az emberi 
szabadság, alkotás, megismerés, öntudat történeti fejlődésének végső kategóriáival hozzák 
összefüggésbe. Megvalósulásuk kritériuma: a műalkotás művészi nagysága, tökéletessége, 
maradandósága. Az irodalmi, művészeti pártosság és pártirányítás kicsinyes, szűk látókörű, 
öntelten tekintélyelvű elképzelése, amely a személyi kultusz idejében eluralkodott, kép-
telen volt belátni, hogy a művészet mint olyan, noha nem hajt semmiféle közvetlen 
hasznot, nem fölösleges az emberiség életében. Nagysága, mélysége, teljessége hű tükre 
kora emberségének, s tartósabban, mélyebben, mint az általa megnevezett, ábrázolt vagy 
illusztrált aktuális tendenciák. 

Az irodalom és a művészet szűkkeblű felfogása ellen szól a szocialista irodalom 
fejlődésében a kezdetektől napjainkig megfigyelhető történelmi irányulás. A munkás-
mozgalmi lelkületet kifejező, társadalmi együttérzést sugalló, az új osztályt ábrázoló 
kezdeti sporadikus irodalmi jelenségek után naturalista, verista, realista, dokumentarista, 
expresszionista, futurista stílusú irodalmi irányzatok versenyével és küzdelmével bonta-
kozott ki a proletárforradalmak és a szocialista építés korának világirodalmi tendenciája. 
Ez a világirodalmi méretű és szintű tendencia minden korábbi irodalmiság összetettségével 
vetekszik műfajok, témák, formák, hang- és hangulatnemek tekintetében egyaránt. Kinőtt 
máris minden szűk tartalmi és formai keretet: a proletárirodalom osztályszerűséget védő 
izolacionizmusát csakúgy, mint azt a jó ideig kissé szűkre sikerült „nyitottságot", amely a 
szövetségi politikát a realizmus formai hagyományaiba szorította bele. Kinövi a minden-
kori irodalomfogalom kereteit is, miközben maga szabja meg, mi tekinthető a jövő 
irodai miságának. 

A szocialista társadalom irodalma nem lehet kísérleti képződmény vagy üvegházi 
növény, örökös istápolást igénylő palánta. A szocialista társadalmi fejlődés talaján, a 
világirodalmiság jegyében fejlődő irodalmakról van szó, amelyeknek nemzeti irodalmak-
ként vállalniuk kell az irodalom, az irodalmiság egészének, teljességének vonásait és 
feladatait. Manapság a pártosság az irodalomban mindenekelőtt azt jelenti, hogy 
szakítunk a fogalom szűk, az irodalom felelősségét, önkéntes pártosságát, vállalkozó 
kedvét, szocialista és művészi öntudatát csonkító értelmezéseivel. A szocialista társadalom 
irodalmát nem pusztán az jellemzi, hogy a szocialista mozgalom vagy a szocializmust 
építő államiság irodalma, illetve hogy teoretikusan kikövetkeztetett formai, módszertani, 
tematikai kötelmeket és igényeket példázó irodalom. Nem a szocialista voltukat lát-
ványosan igazoló publicisztikus, illusztratív művekkel, műfajokkal, műrétegekkel hatá-
rozza meg önmagát és öntudatát, hanem mindenekelőtt irodalom voltának, esztétikai 
lehetőségeinek a teljességével. Stiláris, műfaji, hangnemi, tematikai bezárkózottságának 
teoretikus akadályai elhárulóban vannak. Ma már az irodalompolitika gyakorlatában 
megkülönböztetett helye van az átmenetek felismerésének az irodalom autotelikus, ön-
szabályozó szféráitól az esztétikai és nem esztétikai, az irodalmi és a nem irodalmi között 
folyó anyagcsere legkülső övezethatáráig. 

Ennek a minden művészet életfolyamatát fenntartó, megújító anyagcserében, a nem 
esztétikai és az esztétikai dielektikájában, meghatározott történelmi feltételek között 
különösen nagy jelentősége van a nyers, közvetlen, nyílt politizálás művészetté változtatá-
sának. Irodalom- és művészettörténeti példák hosszú sora, életművek vonulata tanúsítja, 
hogy az ún. propagandaköltészet vagy az „utópista magatartás" (Lukács György ki-
fejezése) esztétikai esélyei nem rosszabbak az egyéb tárgyú, egyéb élményanyagot sűrítő 
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költészeténél.13 Mégis úgy tetszik, hogy a direkt, nyílt pártosság vállalása mindennél 
tudatosabb szembenézés a művészi ,)enni vagy nem lenni" kérdésével. A „Vers, eredj, 
légy osztályharcos! a tömeggel / együtt majd felszállsz! . . . " esztétikai imperatívuszában 
ugyanúgy ott van a „megillet a Semmisem" kockázatát vállaló elszántság és konok 
öntudat, mint Majakovszkij sorában: „megállok, dalomnak torkára hágva" (Képes Géza 
fordítása). Ez éppenséggel nem a jó csillagzata által patronált közéleti költészet problé-
mája. Az alkotónak mindenkor szembe kell néznie azzal a Lukács György által joggal 
hangsúlyozott ténnyel, hogy a műalkotás „igazsága" számára nincs és nem lehet semmi-
féle közvetlen ideológiai vagy tudományos garancia.14 Persze azt se feledjük, amit „a 
tömeggel együtt majd felszállsz! . . . " sugall. Az új esztétikum új szociális bázisára és 
kettejük sorsközösségére hivatkozni — ez nem közönséges esztétikai tett. Ez az esztétikai 
ultima ratio: fellebbezés az esztétikán kívülihez, amely íme - s ez történelem -
esztétikai eró'vé változik. 

Az irodalom pártirányitása 

Azt, amit szokásos szóhasználattal az irodalom pártirányításának neveznek, sok szem-
pontból lehetne taglalni. Esztétikai tekintetben első fokon azzal a paradoxonnal kell 
számolnunk, amely a műalkotás megalkotása közben létrejön: a műalkotást nem az 
eleven, élő ember mindennapi személyisége és akarása irányítja, hanem csak a műalkotás-
ból kikövetkeztethető szubjektum (a Heidelbergi esztétika szavával: stilizált szubjektum). 
Nem nehéz belátnunk, hogy esztétikai értelemben a művészet egész területére érvényes a 
lukácsi diktum: nincs és nem lehet semmiféle közvetlen ideológiai vagy tudományos 
garancia. A művészetek intézményes fenntartásában, — gazdasági, társadalmi (nevelésügyi 
stb.) megalapozásában a pártirányításnak döntő szerepe lehet. A pártirányítás azonban azt 
az igényt is magában foglalja, hogy a művészet és a kultúra világában megfelelő kép-
viselete legyen a párt által fontosnak tartott politikai fejlődéstendenciáknak. 

Ha a pártirányítás megmarad a maga viszonylag könnyen és világosan áttekinthető 
területén, a politikailag jól érzékelhető szférákban, az ún. irányítás elsősorban az irodalom 
publicisztikai vagy publicisztikai szempontból értelmezhető illusztratív közléseit és meg-
nyilvánulásait érinti. Ez is rendkívül nagy felelősséget, felkészültséget kíván, a pártosság 
politikai feladatának helyes értelmezését követeli meg, s igényli az irodalmi probléma 
valóságos politikai jelentősége iránti fogékonyságot. Bonyolultabb dolog a társadalmi 
harcok többé-kevésbé éles tendenciáinak „kiérzése" nem publicisztikai, nem illusztratív 
jellegű irodalmi jelenségekből. Tény, hogy a párton belül is igen különböző módon 
érzékenyek az emberek irodalmi parabolákra, szatírákra stb. Különböző módon és külön-
böző mértékben tulajdonítanak nekik ideológiai vagy politikai jelentést vagy jelentőséget. 
Az irodalmi termelés körül hullámzó irodalmi élet - s ebbe a kritikusok is, a párt-
irányítást képviselő egyének és testületek is beletartoznak — le- vagy feltranszformálhatja 
ezeket a különbségeket. S ebben szerepet játszanak a különböző esztétikai és irodalom-
elméleti hipotézisek, kész fogalmak, jelszavak stb. 

13Lukács György: Az esztétikum sajátossága. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965.1. k., 543. 
, 4 I . т . , I. k. 566. 
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A politikai pártosság és ideológiai hatás mérlegelése szempontjából rendkívül proble-
matikus az olyan esztétikai közvetítés, amely általános formai, technikai eszközöknek 
tulajdonít meghatározó politikai, ideológiai jelentőséget. A pártosság helyes értelmezésére 
alkalmatlanok azok az elméletek, amelyek nyíltan vagy burkoltan elvetik a szocialista 
irodalom sokstílusosságának elvét, az ideológiai és a politikai harc fő kérdései helyébe 
esztétikai álproblémákat állítanak, és erőszakolt összefüggéseket tételeznek fel politika, 
illetve ideológia és esztétika között. Elgondolásuk módszertanilag a tartalom és forma 
dialektikus viszonyának félreértésén alapul. Az általános (absztrakt) formának (pl. egy 
stílusirányzatra jellemző formarendszemek) ideologikus tartalmat tulajdonítanak, s ezt a 
politikailag minősítő meghatározást vetítik, rá a konkrét műalkotásra. (Tulajdonképpen 
feltételezik, hogy ez az általános forma határozza meg a konkrét irodalmi mű tartalmát ) 
Az általános forma ideologikus „tartalmi" minősítése pedig rendszerint metaforikus, 
analógiás feltevéseken, vulgárisan felfogott történelemszociológiai kapcsolatok fel-
tételezésén alapul. 

Jellegzetesen ez az eljárás érvényesült pl. Lukács György Elbeszélés vagy leírás és A 
művészi forma objektivitása c. tanulmányaiban. Az esztétikum sajátosságúban azonban egy 
olyan marxista esztétikai rendszer megalapozására törekedett, amely egyetemes érvényű 
ontológiai és ismeretelméleti előfeltevéseinél fogva diszkreditálja a műalkotások, irányza-
tok és egyéb művészeti jelenségek esztétikailag, politikailag, ideológiailag szűk látókörű 
megítélését. Ez a törekvés találkozott azokkal a marxista igényű irodalomelméleti kezde-
ményezésekkel, amelyek megpróbálták a társadalomtudományok újabb eredményeivel és 
az utóbbi évtizedek irodalmi fejlődésével szembesíteni a marxista esztétikát és irodalom-
elméletet. Az MSZMP irodalompolitikájának pártosságát látjuk abban, hogy felhasználja 
ezeket a tudományos eredményeket és képes a szocialista társadalom alapjain gazdagon és 
változatosan fejlődő irodalom teljességének vállalására, tartalmi, műfaji és stiláris tekintet-
ben egyaránt. 

A modern marxista esztétikai koncepciókban, terminológiai, szerkezeti különbségeik 
ellenére, közös vonás az, hogy az esztétikum lényegi funkcióját az emberiség történeti 
fejlődésének valamilyen általános, az ember ember voltát kifejező aspektusával határozzák 
meg. így például a művészet emberalkotó, nyers ösztönöket szocializáló, az emberiség 
nembeli öntudatát fejlesztő, gazdagító, szabadságát alkotásaival kiterjesztő, elidegenedést 
leküzdő, defetisizáló stb. küldetésével. Mindez végső fokon, részben vagy egészben 
ugyanaz a távlati cél, mint amelyet a munkásosztály és a munkásosztály élcsapata vállal 
küldetése céljaként. S noha ez természetesen túl van minden közbülső stratégiai el-
gondoláson, a párt politikája és az emberi fejlődés e végső pozitív elvei között nem 
lehetséges — legalábbis elvileg — tartós ellentmondás. (Látható, hogy a pártosság elvének 
alkalmazása közben támadó ellentmondások talaj az elmélet és a gyakorlat közötti 
hasadás — az, amit Lenin mint „a régi polgári társadalom legvisszataszítóbb vonását" 
jellemzett Az ifjúsági szövetségék feladatai c. beszédében.) Más azonban e cél meg-
közelítésének ontológiai síkja. A nagy műalkotás, Lukács György gondolatmenete szerint, 
azonnali és közvetlen felemelkedés a különösség fokára, beiktatódás az emberi öntudat 
fejlődésébe. Mindebben azonban sok a képletesség, közvetítés és közvetettség. A szabad-
ság birodalmának társadalmi megvalósulásáért folyó politikai harchoz képest tünékeny, 
fantasztikus, ábránd- vagy játékszerű a legnagyobb emberi felszabadulást képviselő 
művészeti eredmény is. Van tehát különbség a kommunista pártok összemberi célzatú 
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harcos küldetése és a művészet összemberi lényege között. A pártok a nembeliség hic et 
nunc nyelvét kénytelenek beszélni, csak így érthetnek szót a valóságnak azzal a vaskos 
darabjával, amellyel elintéznivalójuk akadt. Ad hoc taktikai és stratégiai feladatokra kell 
erőiket koncentrálniuk, az emberek közötti viszonyok sok évszázad törmelékével borított 
talaján kell előrehaladniok, nem kerülhetik meg a gyakorlati érdek és hasznosság össze-
függéseit. A művészet minden hic et nunc problémát közvetlenül az emberiség ön-
tudatának fejlődése szempontjából „vizsgál" úgy, hogy a vizsgálat anyagát maga is 
„teremti", s lényege szerint mentes a társadalmi hasznosság és érdek ennél rövidebb 
lejáratú számításaitól. Végső fokon az emberiség legáltalánosabb érdekei fűződnek léte-
zéséhez, ugyanúgy, mint kevésbé áttételesen, a gyakorlat húsba-vérbe vágó kérdéseiben, a 
párt politikájához. Ha azonban egymáshoz viszonyítjuk őket, döntő a funkcionális 
különbség, amely egyszersmind megfelel létezésmódjuk különbségeinek is. 

A politika és a művészet funkcionális és területi különbsége valóságos különbség. 
Vannak köztük átfedések is, például ott, ahol a műalkotások publicisztikai aspektusa 
dominál. A különbség abszolutizálásához jut el Platón az Államban. Nagyon hasonlít 
hozzá a szektás gyakorlat logikája. Elméleti indokolása hivatkozhatik a politika és a 
művészet különbségére úgy, hogy meghatározónak, döntőnek a politikát tekinti. Hivat-
kozhatik végső céljaik azonosságára is, s gyakorlatias alapon állíthatja, hogy a politikai 
eszközök a legcélravezetőbbek. 

Ezt a különbséget nem kell abszolutizálnunk, ad absurdum vinnünk ahhoz, hogy 
jelentőségét számba vehessük. Voltaképpen mindig jelen van. Emlékezzünk csak vissza 
Lenin rezignált sóhajára, amikor egy alkalommal, a zenéhez fűződő kapcsolatáról 
szólott.15 A különbség, amely a forradalmi harc végzetesen döntő fordulataiban egészen 
nyilvánvalóan az aszkézis és a hedonizmus különbségének látszik, a szocializmus győzelme 
után sem szűnik meg.16 A párt irodalompolitikáját akkor is az irodalmi művek politikai, 
ideológiai arculatával való nyílt szembenézés jellemzi. A pártnak természetesen számolnia 
kell azzal is, hogy az irodalom defetisizáló funkciója, amely esetenként a politikai 
érzékelés elidegenedett formáira is kiterjed, egészében és távlataiban a társadalmi fejlődés 
tényezője. Mindenesetre fontos, hogy a művészet és a politika, az esztétikum és az 
elméleti ideologücum közötti valóságos különbségre épüljön a világos különbségtevés. Ez az 
irodalom és a művészet pártirányításának alapvető módszertani előfeltétele. El-
hanyagolása művészetpolitikai hibák kiindulópontja lehet, például amikor esztétikai 
(stílus stb.) kritériumok politikai és ideológiai kritériumként szerepelnek, vagy amikor 
túlzott és közvetlen politikai szerepet tulajdonítunk általában az irodalomnak. 

Másfelől: az irodalom tekintélyes része alkatánál fogva alkalmas közéleti szerepkör 
vállalására. Sok olyan vonása van, amely a társadalom élő lelkiismeretévé avathatja. Ez a 
szerepe elmélyül a szocialista társadalom fejlődésének abban a szakaszában, amikor ez a 
társadalmi berendezkedés már a maga gazdasági, társadalmi alapján, saját körülményeinek 
pszichikai arculatát hordozva a maga belső törvényszerűségei szerint fejlődik. Az ilyen 
immanens fejlődés egyik motorja ugyanis éppen a társadalom intézményesült készsége 
arra, hogy a problémákkal és a hibákkal szembenézzen. így ez a lelkiismeret nem fojtódik 

15Gorkij művei, XIV. k. Európa Kiadó, Budapest 1963. 46. 
1 6 Vö.: Mihail Lifsic: Válogatott esztétikai írások. Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1973. 388-389 . 
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el, nem terelődik kerülőutakra, nem kényszerül jelbeszédre, hanem hatékony eszköze a 
társadalom önbírálatának. 

Az tehát a követelmény, hogy a pártirányítás az irodalmi és művészeti jelenségek 
sajátos törvényszerűségeinek az ismerete alapján alkalmazza a párt politikáját. Ha irodalmi 
és művészeti jelenségek politikai szerepet vállalhatnak, a párt szempontjából nem 
közömbös, vajon az ilyen „átfunkeionálódás" a párt politikájának a jegyében történik-e 
vagy sem. 

Ilyen szerepvállalásra nemegyszer kifejezetten a párt kezdeményezésére, a pártosság 
jegyében kerül sor. Bár eközben a nem irodalmi anyagból éppúgy válhat nagy irodalom, 
mint általában egyébként, az ilyen teljes átállás csak ideiglenes és csak valódi szükség-
helyzet velejárója. Más a helyzet, amikor a kommunista párt a fejlett szocialista társa-
dalom építésének körülményei között foglalkozik az irodalom irányításának problé-
májával. A nagyarányú gazdasági és társadalmi konszolidáció, a szocialista fejlődés világ-
méretű kiszélesedése és világtörténelmi távlatai a mind teljesebb irodalmi fejlődés fel-
tételeit teremtik meg. A párt önkéntesen zárná ki magát az irodalom teljes területének 
fejlődéséből és a cselekvés szűk területére szorulna vissza, ha visszavonulna az irodalom 
egyik vagy másik, látszólag a többinél politikusabb, ideologikusabb, „pártosabb" szek-
torához vagy műfajához. A párt nem az irodalom formális pártosságában érdekelt, hanem 
eleven, sokoldalú, sokstílusú nagyszabású fejlődésében, esztétikai eszközeinek gyarapodá-
sában, lehetőségeinek valóraváltásában. Az irodalom elevensége, gazdagsága, virágzása 
világtörténelmi távlatokban is — divatszóval élve - presztízskérdés a szocialista társadalom 
számára; az emberiség közösségileg megszervezett társadalmának az egyik valódi státusz-
szimbóluma. 

A társadalmunk még távolról sem az az osztálynélküli társadalom, amely Lenin szerint 
a „valóban szabad irodalom" kiteljesedését alapozza meg. Társadalmunk osztály-
tagozódása, gazdasági és tudati távlatai azonban már napjainkban is előlegezhetik, ha csak 
feltételesen is, az osztálynélküli társadalom vívmányait némely, a gazdasági alapoktól 
távolabb eső, de a gazdasági fejlődés iránya alapján előremutató ideológiai, tudati terü-
leten. Továbbá: a munkásosztály, amely az emberiség nevében lép fel az emberiségért, a 
szocializmus társadalmában sokrétűen azonosul ezzel a küldetéssel, öntudatát tekintve 
nem írható le egyszerűen mint szociológiai réteg: elvileg: történetileg öntudata nem a saját 
közegébe, még csak nem is a saját látókörébe bezárkózó szűk szekta öntudata. Irodalmát, 
ízlését, irodalompolitikáját sem jellemezheti szűkösség, bezárkózás, maradiság; „a forra-
dalom — írta Mihail lifsic — egyáltalán nem a 'lelki szegénység' védelmezője".17 A 
pártosság szigorú lenini fogalma az irodalom eleven, nyitott, előremutató marxista 
felfogásával találkozva alapozza meg az irodalom pártosságának korszerű értelmezését. 
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K A R D O S A N D R Á S 

JÚDÁS VAGY JUDIT 

(Sinkó Ervin: Optimisták) 

„El l ene v a g y o k a p r ó z á n a k " 

( S i n k ó Erv in) 

Tárgyválasztását tekintve — sinkói értelemben — eretnek ez a dolgozat: célja Sinkó leg-
fontosabb művének művészetfilozófiai megközelítése. Sinkó műve és személye elsősorban 
az etikai és tórténetfilozófiar megközelítéseket implikálja: életműve drámájában e század 
baloldali progressziójának valahány morális és filozófiai reménye-kétsége bennefoglaltatik. 
Lukács fiatalkori gondolata: a forma az igazán szociális a művészetben, jelen összefüg-
gésben azt is jelenti, hogy a művészetfilozófiai problémák nem tárgyalhatók az etikai és a 
történetfilozófiai vonatkozások nélkül. Ennyiben — de csak ennyiben — érintem a sinkói 
mű „hagyományos" témaköreit. 

Sinkó alapvetően lírikus, mint ezt legjobb ismerője Bosnyák István is megjegyzi, és Az 
etikus ember realizmusa című tanulmányában részletesen dokumentálja is. Ezen állítás 
jelentését a következőkben foglalhatjuk össze: Sinkó Ervin a magyar progresszió művészet 
és eszmetörténetének talán legnagyobb dilettánsa. Dilettáns, mert (a kategóriákat schilleri 
értelemben használva) a szentimentális korban a naiv ember természetességével fogal-
mazza meg viszonyát a világhoz: egyén és közösség polgári korszakban tudatosított 
értékeit az organikus, közvetítések bonyolult hálózatát szükségképpen nem ismerő etika 
segítségével próbálja összekapcsolni. Dilettáns, hiszen az etikai én adottsága feladottság. 
Az etikai én közvetlenül viszonyulna. A közvetítés szentimentális adottsága a dilettáns 
számára kettős gesztust eredményez: a hitet és a formát. A közvetítés jelenvalósága Sinkó 
számára a háborúban tudatosodik. Az aki csak a hit és forma közvetítését tudja elfogadni: 
lírikus. Méliusz József írja tanulmányában: „Az Optimisták — mondta nekem találkozá-
sunkkor az író - nevelőmunkáját elsőnek íróján végezte el". Ez a mondat a forma 
gondolatát közvetíti. Akkor és csak akkor vált lehetségessé ennek a regénynek a megírása, 
mikor a forma alapját képező dilemma végre befogadóra talált; az egyetlen intencionált 
befogadóra: magára az íróra. Az addig eltelt évtizedben (31 —34 közt írja a regényt 
Sinkó) a dilemma nem létezhetett. A krisztiánus fordulat eredményeképp magányba 
zárkózott írótól a dilemma vizsgálata szükségképpen idegen. Két nagyon fontos müve van 
a kezünkben a forradalomról. Az Optimisták és az egy évvel később irott Szemben a 
bíróval Ez a ragyogó esszé - mely jelentős sikert aratott a harmincas évek Francia-
országában — ugyanazokat az elemeket (személyes, történelmi, morális stb.) tartalmazza 
mint regénye. Kérdésünk tehát: miért dolgozza fel regényben is a forradalmat Sinkó, 
mikor alkatához lényegesen közelebb áll az esszé? Miért, hiszen etikai-hitbéli problémáit 
életében mindig is inkább ebben a műfajban hordta ki. A választ a forma oldaláról, a 
művészetfilozófiai vizsgálattól várjuk. 
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Az Optimistákkal kezdődik és fejeződik be regényirodalmunk etikai kalandja. Bosnyák 
említett tanulmányában az etikus fantáziáról beszél Sinkó formagondolata kapcsán. Az 
etikai gondolat, az etikai én a közvetítések nélküli világban (értékei megegyezvén a 
közösség viszonylag homogén értékrendjével) mint eset fogalmazza meg önmagát. Ez a 
formára nézve azt jelenti, hogy a forma „világtalan". Az eset a közvetlen magától 
értedőséggel kapcsolódik az életbe, szerves tartozéka annak. A közvetítések világában „az 
élet etikai megformálásának lényege éppen abban áll, hogy e feltételhez kötöttségek 
bőségében és zűrzavarában megtaláljuk a feltétlenre irányultságot: a példázatot és a 
mértékadót." - mondja Lukács fiatalkori Esztétikájában. A polgári társadalom szerkezete 
a közvetítések bonyolult hálózatát építette ki. Az etikus én a hitet kapja és a formát 
választja. Dönthet a filozófiai mű és a műalkotás között: melyik módon érvel, adja meg az 
általánosság esélyét a példázatnak. Ez egyben azt is jelenti, hogy az etikai én (és most csak 
arról az individuumról beszélünk aki nem tudott-akart lemondani saját etikájának 
szubsztanciális voltáról) saiát társadalmának transzcendálására vállalkozott. Az etikatör-
ténet nyelvén szólva: szerinte lehetséges materiális értéketika (Scheler). Vajda Mihály 
(további filozófiai gondolkodásunkat remélhetően alapvetően befolyásoló Scheler tanul-
mányában) kimutatta: ez csak akkor lehetséges, ha belátjuk, hogy abszolút közösség-
mentes társadalom nem létezik. A polgári világ tendenciája a totálisan elidegenedett 
egyénről, a polgári tudat ideologikus absztrakciója. Létezik e világ szerkezetében is a 
szolidaritás, az ember társadalmiságából adódó érzelmi lény volta meghatározó marad az 
eldologiasodás társadalmában is. Csak ennek belátása révén lehet elgondolni, hogy az 
etikai én a forma segedelmével értelmes utópiát alkothat. Ezzel persze még semmit sem 
mondtunk magáról a formáról. Az értelmes utópia az etikai én, tehát az alkotó felől nézve 
az a formaáltalánosság, mely példát, tehát materiális-követhető mértéket közvetít a 
befogadó felé. Az etikai én, mint alkotó, a polgári korszak kivétele. Fogalmazzuk így: 
küldetéses ember - mandátum nélkül. Miután „az örökkévalóságnak sajnos több speciese 
van", „a kiválasztott ember választása nem az autonóm erkölcsé, kiválasztottsága csak egy 
esetben érvényes - ha szubjektíve érvényes, ha lényege az ismeretlen, rejtett szándékú 
transzcendencia jelenléte" - írja Tamás Gáspár Miklós Maximum vagy optimum című 
fontos tanulmányában. Az etikai én által létrehívott forma esélye - paradigmatikus volta. 
A racionalitásra redukált hasznosság világában olyan példák fenntartása, amelyek a 
fentiek értelmében el nem tüntethetők, csak háttérbe szoríthatók a társadalomban, s 
melyeknek puszta kimondása a fenti transzcendenst létező immanensként mutatja fel. (Az, 
hogy az etikai én kivétel, az éppen a polgári világ azon tendenciájából fakad, melyet a 
polgári tudat mint általánosságot akceptált és tudatosított.) Az etikailag alapozott forma 
számol a közvetítés világával. 

A századelőn az etikai én mind a lírában mind az esszében — tehát Sinkó két 
legközvetlenebb műfajában — megkísérelte megfogalmazni magát. Ezen kísérlet legna-
gyobb alakjai: Ady és Lukács. Mielőtt követnénk Sinkót - miképpen jutot t el a regény-
hez —, röviden számot kell vetnünk e két kísérlettel. „A költészet, Ady költészete azért 
jelenti a legnagyobb esztétikai megvalósulást, mert ugyanakkor saját esztétikai törvé-
nyeinél fogva a világgal szembeni etikai magatartássá válik" — írja Sinkó igen jellemzően 
későbbi Ady tanulmányában. S rímel ez az értelmezés Lukács korai Ady élményére és az 
Optimisták Ady-vonulatára is. A regényben Báti hivatkozik egy Ady monográfiára, mely 
szerint „Ady nem a metafizikából, hanem az empirikus valóságból indul ki." A líra csak 
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akkor ölthető fel az etikai én formájaként, ha magába épít mindent, ha az első Lukács-
tanulmány értelmében: misztikus. Az Optimisták nagyon fontos formai eleme, hogy a 
regény párhuzamosságot mutat az Ady élmény alakulásával. S az említett Ady-monográfia 
szerint Ady logikusan jutott el oda, hogy „Szörnyűséges lehetetlen, / Hogy senkié, vagy 
emberé / az Élet, az Élet, az Élet". Az empirikus élet jelenvalósága - szubjektíve teljesen 
jogosultan — a tökéletes bűnösség korszaka Ady és Lukács számára. Ember az embertelen-
ségben: ha ennek a gesztusnak az igényét fenntartom, az előző életélmény következtében 
az etikának transzcendenssé kell válnia. S a két út: a vallásos-misztikus egyfelől, a 
metaetika másfelől. (Ez utóbbiról később lesz szó). Mint a már többször idézett mono-
gráfia megállapítja: Ady költészetének csúcsa a vallásos élmény közvetítődése. Természe-
tesen barbár csonkítás volna Ady költészetét pusztán az etikai én kifejeződéseként 
felfogni. Ennek a típusú befogadásnak azonban több előnye is van. Az egyik a Sinkó-nem-
zedék számára — mint lehetőség — adott volt: az etikai transzcendencia szekularizációja. 
Ekkor a vallásos élmény mint az élet mértéke értetik meg, és a fokozatos önbírálat 
lehetőségét nyújtja. (Hogy ebből mennyi valósult meg, az sajnos kívül esik vizsgálódásunk 
köréből s csak az Optimistákban jelentkező eredményeket vesszük ebben az írásban 
számba.) Az etikai én kiemelésének még egy befogadási lehetőségét említem. A „mégis" 
szerepéről van szó. Király István Ady könyvében centrális szerepet kap a „mégis morál". 
Ennek jelentését egy helyütt így összegzi: „Az él itt tovább, mi legjobb történelmünkben: 
az 'Ugocsa non koronát' kevély virtusa: tovább él az az ősi, szép, komoly h i t . . . " 
Másutt: „A reménytelenségre keménység, öntudat, helytálló dac felelt". Az etikai én — 
így érveltünk — fenn kívánja tartani materiális értékeit. Ez csak akkor lehetséges, ha 
belátjuk, hogy a közösség, a szolidaritás alapjaiban nem idegeníthető el. Úgy gondolom, 
hogy Ady „etikáját" is ebből a belátásból érthetjük meg. A mégis — első megközelítésben 
— valóban „dacos, kevély" felelet a tökéletes bűnösség korára. Etikaivá — melynek mint 
láttuk, feltétele a követhetőség — akkor mélyül, ha a „véreim, magyar proletárok" 
mélyebb jelentését megértjük: Ady számára érvényes a belátás, mely szerint a szolidaritás, 
a közösség érzése nem irtható ki az emberből. S ami ebből következik: létezik, él a 
lehetőség, mely több mint a szükségszerűség egyfelől, és a Sollen, az elvont Legyen 
másfelől. A mégis-morál végső alapja a közösségben — akár búvópatakként — meglévő 
lehetőség. S a „kevély virtus" egy többet jelentő, „történelmibb" morál szerkezetében 
kapja meg megfelelő helyét: „S ugye, most a sírok fölött / Szeretjük egymás tarka célját?" 
Az etikai én ilyen interpretációja teszi világossá a vallás szerepét Adynál. Annak a 
vallásnak a szerepét melynek szekularizációja magában a formában bennefoglaltatik. 
„Ady Endre szocializmusa: vallás . . . " mondja Lukács, s a kérdést végsőképp lezárandó 
idézem a reményfilozófus Ernst Bloch szavait a Geist der Utopie-bői: „ . . . Isten mint a 
radikálisan új és abszolút megoldó problémája, mint szabadságunk, valódi tartalmunk 
jelensége — csak az árnyékszerűen történőt, objektíve meg nem történőt, a megélt pillanat 
sötétjének és az abszolút kérdés lezáratlan önszimbólumának együttlétét tartalmazza 
bennünk. Ez azt jelenti: a végső, igazi, ismeretlen, istenfeletti istenünk, a mi teljes 
lelepleződésünk ma is „él", ha nincs is „megkoronázva", objektiválva." 

A forma az etikai én gesztusa. Ennek a gondolatnak a mély belátása is az oka, hogy 
Lukács — Ady legjobb korabeli értője — egy Adyéhoz nagyon is közelálló íétélmény 
hatására fiatal kora egyik legfontosabb törekvéseként etikát próbál kidolgozni. Egy másik 
tanulmány feladata lehet csak a fiatalkori etikai gondolat alakváltozásait nyomon követni, 
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most csak az esszé szemszögéből vizsgálom meg. A lélek és a formák címében is jelzi: 
ember és ember közötti híd megteremtésére törekszik a könyv írója. Az etika lényegéből 
adódóan közösségi. A fiatal Lukács a „félhomály anarchiájában" nem lát lehetőséget arra, 
hogy az etikai én követhető példaként álljon az élményvalóság embere elé. Ami létezik: a 
félreértés. Ebből következően ha az én, mint etikai szubjektum kívánja megformálni 
magát, lehetősége a tragikus ember magatartása. „És közönyös egészen, hogy ezt a példát 
követik-e mások és kik követik, hányan és hogyan." — mondja az Esztétikai kultúra ban. A 
fentiekből azonban már tudjuk, hogy ez ellentmond az etika fogalmának: metaetika. 
Ezután logikusan következik a kaszt (A lelki szegénységről), mely lezárja az utat az egyén 
előtt, hisz a kasztok között nincs közlekedés. Az esszé kísérlet tehát arra, hogy a forma 
segítségével, a tragikus ember az egyszemélyes megváltást megkísértendő, válaszokat 
fogalmazzon meg. 

Eredeti kérdésünk az volt, hogy Sinkó miért választotta a regényt. Az etikai én a 
közvetítések világában is közvetlen maradna: ennek a formára nehezedő kettős következ-
ményét villantottuk fel Ady és Lukács alakjában. Vallás vagy metaetika. Következő 
kérdésünk — melyre részlegesen már feleltünk is —: szekularizálható-e ez a két magatartás 
anélkül, hogy az etikai én feladná önmagát. Lukács erre vonatkozó nagy kísérlete: 
Saulusból Paulus lett. A mozgalom gyakorlati válasszal szolgál:, jVlert tudtuk: ha létrejön 
a proletariátusban a tudatosság, az igazi érdekek helyes felismerése, akkor nem tartóztat-
hatja fel többé semmi az új világrend létrejöttét." (Jogrend és erőszak.) És az új világrend 
létrejötte „megoldás" az etikus számára. Addig pedig a közvetítő szerepet a hit játssza. Az 
így kialakuló szerkezetben Lukács „megoldása": egy, a korábbitól felépítésében elütő, de 
végeredményében azzal megegyező metaetika. A forradalomnak ugyanis nem lehetséges 
etikája. „Az egyes ember döntése, az etikai a k t u s . . . azért válik metaetikai döntéssé, mert 
a vagy-vagy mindkét oldalán csak a bűnt választhatja, de ha a hit által a kommunizmust 
választja, akkor történetfilozófiai ítéletvégrehajtóvá válik, döntésében és tetteivel megszün-
teti a kapitalizmus aktualitását, individuális bűnének áldozatával megszünteti a tökéletes 
bűnösség v/Tűgkorszakát. E gondolat damaszkuszi útja a forradalomé." — írja Radnóti 
Sándor Sinkó-tanulmányában. Az etikus számára ez a választás megintcsak az önmegszün-
tetéshez kell hogy vezessen. 

Az eddigiekben — szándékosan — azt a feltételezést sugalltam, hogy az Optimisták 
formaeszméje az etikai én megnyilvánulása. Most helyre kell igazítanom magam. Bretter 
György a regényt a dilemma keletkezéstörténetének tartja. Nézzük meg most ezen írás 
címét: Júdás vagy Judit. A regény formaeszméje ennek a dilemmának az ábrázolása, 
melybe a forradalom sodorta az etikai ént. A dilemma a vagy-vagy kierkegaardi élességével 
vetődik fel. Az etikai én önmegtartásának egyetlen útja az lehetett, ha a dilemma élességét 
magának a világnak a szerkezetéből bontakoztatja ki. Minden egyéb megoldás vagy a 
szépelgés vagy az önigazolás veszélyét hordozza. Goldmann a regény szociológiájáról írott 
tanulmányában dolgozza ki azt az összefüggést, mely szerint a regény és a polgári világ 
szerkezete homológ. Ez abban az értelemben igaz, hogy a regény az egyetlen forma, mely 
a világ ban való közlekedésre revelál. Ha Sinkó úgy veti fel a problémát, hogy erre magán a 
formán belül választ is ad: az esszé elegendő számára. „Mi a forradalom céljait akarjuk, s 
azért akarjuk mielőbb és minden konzekvenciájával a forradalmi erőszakot." így zárul a 
Szemben a bíróval. Az esszé bemutatja a dilemmát és meg is oldja azt. Választ. És a 
választás az etikai én önfelszámolódását jelenti. (Más kérdés, hogy Sinkó ezen döntése egy 
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aktuális, politikai helyzet következménye. Mikor az Optimisták moszkvai kiadása nem 
sikerül, Párizsban felajánlják neki: ha élményeit meghamisítva szép és vonzó képet rajzol a 
Szovjetunióról, úgy azonnal elintézik, hogy a regényt kiadják. Sinkó ezt nem vállalja.) Ha 
Sinkó magába a dilemmába kívánt mélyebb betekintést nyerni, regényt kellett írnia. A mű 
formagondolata ezek szerint nem pusztán etikai. A közvetítések világának határhelyze-
tében kérdezi meg Sinkó : lehetséges-e materiális etika? Következő lépésünk annak megvá-
laszolása, miért ilyen regényben született meg a dilemma keletkezéstörténete. 

Ha formára kérdezünk, mindig a filozófiára kérdezünk. Pontosabban arra a történetfi-
lozófiai krédóra, mely a formát lehetővé, sőt szükségessé tette. Sinkó regénye eszmeregény 
is, tehát a forma kitűntetett kapcsolatban van a történetfilozófiával. Arra teszek most 
kísérletet, hogy felvázoljam a regény történetfilozófiai erőterét. Az „etikusok" számára 
egy kivételes történetfilozófiai kettősség jelentett problémát: adva volt — legalábbis 
számukra — a forradalom szubjektuma, a proletariátus, és nem volt adva ezen szubjektum 
forradalmi tudata. Feladatukat tehát abban látták, hogy a tudat megváltoztatásával 
„egységes" szubjektumot teremtsenek. Ennek formája nyilván az agitáció és a felvilágo-
sítás. Sinkónak egy munkás nekiszegezte a kérdést: mi értelme van annak, hogy a Vörös 
Hadsereg katonájaként elpusztulva járuljon hozzá egy új világ kialakításához? Átfogal-
mazva a kérdést: miért áll érdekében ebben az esetben a csatlakozás? Előlegezem saját 
válaszomat. Ellentétben Lukáccsal (a hit mindig irracionális az ember saját életével 
szemben), nem hiszem azt, hogy a hit közvetíteni tudna a tágabb közösségi szükséglet és 
az egyes ember érdeke közt. Az egyes érdeke az, hogy saját vagyonát stb. növelve jobban 
éljen. Azt hiszem viszont, hogy Sinkótól sem idegen, ha itt ismét a szolidaritásra mint 
esélyre hivatkozunk, hiszen ennek szükséglete valóban nem idegeníthető el a proletariá-
tustól. (Vö. Vajda Mihály: A dialektika nyomában.) Sinkó a feltett kérdésre lényegében 
nem tudott válaszolni. E példára most csak azért volt szükség, hogy illusztráljam a fenti 
filozófiai problémát: hogyan lehetséges a forradalmi tudat előállítása? Még mielőtt erre 
válaszolnánk, be kell látnunk, hogy a szubjektum létéből és forradalmi tudata nem létéből 
adódó diszkrepancia — függetlenül a teoretikus megoldás mikéntjétől — egy történet-

filozófiai elv közvetítő szerepét igényli, melynek segítségével a forradalom mint hatóerő 
egyáltalán posztulálható. Ennek megfogalmazását Walter Benjamin egyik téziséből kap-
hatjuk meg talán legvilágosabban. „Mint ismeretes, volt állítólag egy olyan automata, 
mely egy sakkjátékos minden lépésére olyan ellenlépéssel válaszolt, mely biztosította 
számára a játszma megnyerését. A tábla előtt, melyet jókora asztalra tettek egy bábu ült 
törökös öltözetben, vizipipával a szájában. Tükörrendszer segítségével azt az illúziót 
keltették, hogy az asztal minden oldaláról átlátszó. Valójában egy púpos törpe ült benne, 
aki mestere volt a sakkozásnak, és ő irányította a bábu kezét zsinórok segítségével. Ennek 
az apparátusnak a pandanját megtalálhatjuk a filozófiában is. Mindig nyerni fog az a bábu, 
akit „történelmi materializmusnak" hívnak. Bátran felveheti a versenyt bárkivel, ha 
szolgálatába fogadja a teológiát, aki manapság tudvalevően kicsi és csúnya, s különben 
sem szabad mutatkoznia." Benjamin filozófiai őszinteségének nagy érdeme, hogy meg-
mutatta! Előttünk van már a konstrukció egyik alapfogalma: a teológia, mely a forradal-
mat mint aktuálisan meg nem szüntethető - sőt több: biztos győzelmet jelentő - erőt 
varázsolja elénk. E történetfilozófia másik ága jóval ismertebb. Hogy Benjáminnál marad-
junk: a történelmi kontinuitást szétrepesztő messiási erő. A teológiai messianizmus tehát 
az az erő, mely a közvetítő szerepet kapja. Az ebben való hit nélkül, hozzá sem lehet 
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kezdeni a forradalmi tudat megkonstruálásához. Egyelőre nem fontos, hogy akárcsak az 
Optimistákból az erre a filozófiai elvre vonatkozó kritikai észrevételeinket megtegyük. 
Feladatunk most annak az erőtérnek a rekonstrukciója, mely ezt a regényformát létre-
hozta. Lukács vállalkozott rá, hogy a Történelem és osztálytudatban a hiányt pótolja. 
(Kívül esik jelen fejtegetésemen és a már jelzett másik Sinkó-írás feladata lehet, hogy e 
Lukács-mű esztétikai konzekvenciáit — jelesül Sinkó szempontjából — számba vegye. 
Tény, hogy nagyon erős kapcsolódások vannak, melyek közül most csak egyet emelek ki.) 
Lukács számára a forradalmi szubjektum adott. S ennek tudatát a hozzárendelt osztálytu-
dat fogalmában alapozza meg. így már „készen áll" a totális forradalmi szubjektum. 
„Végső soron tehát: meg kell teremteni a „teremtő" szubjektumot." Sinkó húszas-har-
mincas években írott esszéiben a kiindulópont változatlan maradt: az egyén—közösség-
világ problematikusságából indul ki. A megoldás a teológiai messianizmus jegyében alakul: 
a jobb belátásra tért szubjektum lemond etikai különállásáról, s rápillantva a világtörténe-
lem óramutatójára, beáll a forradalom közkatonájának. „A taktika a probléma és semmi 
más", mondja ekkor, és ha ez Sinkó szájából idegenül hangzanék, sürgősen koncentráljunk 
ismét a formát létrehívó elvre. A fentiekkel kapcsolatos kritikai megjegyzések átvezetnek 
a formát létrehozó világkép másik tartóoszlopára, a dilemma másik pólusára. Ha itt 
megállhatnánk, ez azt jelentené, hogy a létrejött forma eposz, epikus diti'rambus. (Nem 
kell mondani, hogy ennek „objektív" alapja is csak a forradalom esetleges győzelme 
lehetett volna. Sinkó íija az Egzisztencia és látszatban: „De feltéve^ hogy lehetséges (ti. a 
világkép egyáltalán K.A.): a világnak, a millió emeletes épületnek legaprólékosabb objektív 
ismerete sem foglalja magában a feleletet arra a kicsiny, általános szempontból jelenték-
telen egzisztenciára, mely a nagy épületnek csak elenyészően kicsiny zugát foglalja el, az 
'én'-nek személyében." E kissé dagályos megfogalmazás jelenti a másik pólust. Most már 
az etikai én-ről van szó, kiről ezt mondja Benjamin: „Szemei tágra nyíltak, szája szólni 
készül, szárnyai kifeszültek." E szubjektum számára a forradalom próba, hogy azt az 
integritást, mely őt a társaktól megfosztotta, de melynek segítségével egyedül vallhatja a 
materiális etika lehetőségét, meg tudja-e őrizni. Az adottság: érték vagy történelem. A 
posztulátum: érték és történelem. Úgy gondolom, hogy a forradalom nélküli forradalmár 
történetfilozófiájának szükséges és lehetséges eleme a messianizmus. A Messiás eljövete-
lének valós bizonyítéka a teológia. A forradalom gondolata ekkor csak így tartható fenn. 
Ennek feltétele azonban, hogy az idődimenzió: a jövő. Az aktuálisan létező forradalom 
időpillanata a jelen, melyben a Messiás szerepét a radikális szükségletnek kell átvennie 
ahhoz, hogy a forradalom ne csak egy élcsapat ügye legyen. Ha ez a szükséglet nem 
létezik, az élcsapat csak az érdekre apellálva (szükséglet és érdek megkülönböztetését 
Heller Ágnes dolgozta ki), kívülről képes a „teremtő szubjektumot" megkonstruálni. Az 
igy létrejövő alany azonban nem saját, hanem egy külső csoport szükségleteit hordozza. S 
ezzel az etikai én értékei (melynek alapja a közösségi szükségleteken alapuló cselekvés) 
érdekorientáltak lesznek. Ezt a veszélyt így jellemzi Benjamin: „Ámde vihar támad a 
Paradicsom felől, amely szárnyaiba kap - (ti. a történelem angyalának K.A.) - , és olyan 
erővel, hogy nem tudja többé összezárni őket. E vihar feltartózhatatlanul hajtja a jövő 
felé, amelynek hátat fordított, miközben a romok halmaza égig boltozódik lábainál. Ez a 
vihar az, amit haladásnak nevezünk." A regény szerelmi kettősében így szól Cinner Erzsi: 
„ . . . aki igazságot akar, hazudnia kell, és ami a tisztességet i l le t i . . . épp az kényszerül rá, 
hogy derékig gázoljon a sárban . . . " Báti-Sinkó így felel: „De ha ez igaz volna, a k k o r . . . 
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akkor borzasztó volna élni!" S a válasz: „Hát persze, hogy így van . . . " E párbeszéd 
világosan kimondja a regény forma problémáját: teológia és messianizmus az egyik, etika a 
másik oldalon. Az élet vagy az élet a fiatal Lukács terminológiájában, persze átértékelt 
tartalmakkal. 

Szervesülhet-e egyetlen műalkotásban, sőt egyetlen emberben a kettő? 
A kérdés első részére adandó igent a második részre adott nem teszi lehetővé. Azt 

mondtuk, hogy a regény tétje a materiális etika lehetősége. Sinkó regénye „realista" mű 
abban az értelemben, hogy a dilemmák — szükségképpen dialógikus — megformálása csak a 
közvetítések világában volt lehetséges. Sinkó „realizmusa" két ágú: messianisztikus teoló-
giai „realizmus" az egyik, etikai „realizmus" a másik. Az előző jelenti a regénynek azt az 
ágát, mely minden szituációban és az egyes emberben is a forradalom lélekvalóságát 
állítja. „Fejlődés" annyiban lehetséges, amennyiben valaki egyre inkább elsajátítja — 
magáévá teszi a forradalmi tudatot. (Pl. gondoljunk Kozma György alakjára.) Etikai 
„realizmuson" azt a pólust kell érteni, ahol Sinkó—Báti morális énje vétót emel. Egy rövid 
kitérő erejéig meg kell vizsgálni azt az ellenvetést a regénnyel kapcsolatban, melyet 
Sükösd Mihály fogalmazott meg: „Mint regényíró az igen művelt Sinkó Ervin (a húszas 
évek végén, az általa is olvasott Joyce és Proust hódítása idején) mintha nem értesült 
volna a regényműfaj újkori átalakulásáról, az átalakulás szükségképpeni okairól." Azaz 
Sinkó nem alkalmazza a felbontásos időtechnikát és mindazt, amit e század regénye 
„bevezetett". Ezen érv a Sinkó-mű meg nem értésén alapszik. Először is, a művészetben 
nincs semmiféle evolúció abban az értelemben, ahogyan a természettudományok ered-
ményei megkövetelik a folytatótól ezeknek a figyelembevételét. A műformának legvégső-
képp történetfilozófiai vonatkozása van. Ezt megkerülve pusztán technikai kifogást emel-
hetünk. Hogy Sinkó hibázott-e, mikor a regényforma legújabb vívmányait nem alkalmaz-
za, az csak a világkép-forma összevetéséből derül ki. Eddigi elemzésünk egy kétágú 
„realizmust" állapított meg az Optimistákkai kapcsolatban. Feltevésünk szerint Sinkó 
regényének tétje - lehetséges e materiális értéketika a közvetítések határhelyzetében — 
csak egy olyan formában valósulhatott meg, ahol a — naiv — etikai én a világban a saját és 
a világ céljait dialógikusan megélve teszi próbára erejét, azaz saját etikai értékeinek és a 
forradalom együttes megvalósulásának lehetőségét vizsgálja. A dilemma regénye csakis 
akkor bonthatja fel a reális időt, csakis akkor helyezheti át az objektív-történelmi teret a 
pszichikumba (azaz válhat én-regénnyé), mikor a dilemma súlypontja áthelyeződik, azaz 
nem fogalmazható meg többé egyén—közösség-világ dilemmájaként. Másképpen fogal-
mazva: a művészet pszichológiai kalandja ott kezdődik, mikor az etikai én rádöbben 
materiális értékeinek realizálhatatlansdgára, naivból szentimentálissá válik. Ekkor válik a 
„ki vagyok én" mint a szentimentalista „etika" egyetlen kérdése a duree világnak rabjává. 
Egyetlen példán látható mindez. A valóságban Sinkó volt Kecskemét városparancsnoka. 
Egy ellenforradalmi összeesküvés leleplezésekor a kivégzés vagy a hosszú börtönbüntetés 
helyett Sinkó felmenteti a vádlottakat. Nyilvánvaló, hogy ez ellentmond a forradalmi 
magatartás logikájának. Ezen a ponton úgy érzi Sinkó: nem kommunista többé. A 
regénynek ez nyilvánvalóan egyik kulcshelyzete kell hogy legyen. S hogy a dilemmát az 
író egyáltalán fel tudja vetni: megkettőzi önmagát; pontosabban, teremt egy fiktiv 
városparancsnokot, Blaha elvtársat. S a regény „technikájától" eltérően Sinkó pszichikai 
drámáját a regényben Báti és Blaha vitája képviseli, ahol is Báti a forradalom logikáját 
követi. Ám az olvasó kell hogy érezze: itt voltaképpen Báti—Sinkó belső meghasonlásának 
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tanúja. „Hogy visszagondolt rá, úgy jelent meg előtte, mintha egész kecskeméti tartóz-
kodása alatt ő a filmvászon előtt ült volna, s különös módon Blaha személyében saját 
gondolatait és elképzeléseit vetítették volna konzekvens cselekedetté válva, megvalósítva 
elé." E fejezetben valóban olyan „technikát" alkalmaz Sinkó, mely a regény egészétől 
elüt. Az új technika alapja pontosan abban keresendő, hogy Vén András brutális meggyil-
kolása után Sinkó úgy érezte: a szentimentális korban valóban nem lehetséges materiális 
etika. E példa — épp mint kivétel — talán elegendő bizonyíték arra, miért volt a „kétágú 
realizmus" a dilemma regényének egyetlen lehetséges formája. Az a tény, hogy a regényt 
ily módon a technikai forma és az élményforma szerves egészének tartom, közelsem 
jelenti, hogy a regény hibátlan. Nem sikerült — nem sikerülhetett — megoldania a 
befejezést. A regénynek két vége van. Az egyik, mikor a bukás után Fluck elbújtatja Bátit, 
és az elsírja magát. „Utolsó nap volt, mikor még joga volt hozzá, s még tudta sajnálni 
magát. Az az ember aki sír, mindig magát siratja. Sírni az boldog, zavartalan viszony a 
saját szenvedéshez." S erre a befejezésre rímel a könyv utolsó Ady idézete: „Komám 
eltévedtünk /Nagy ez a sötétség./Fölgyújtottuk a világot/ S nem látunk egy lépést". Ha ez 
lenne a tényleges vég, azt mondanánk: Júdás. Ám néhány oldallal később, már a pályaud-
varon, a következő párbeszéd zajlik Fluck és Báti között. „Józsikám — kérdi Fluck — és 
maga most megint politikát fog űzni? " „Mindig, mindig és tán nem is mindig inkonzek-
vensen, drága Fluck." Most tehát: Judit. Ez a kettős vég következik a regény formájából a 
dilemrna-konstrukcióból. Egyúttal maga a dilemma mint regényforma szét is feszíti önnön 
kereteit: a forma feloldást kívánna. S az, hogy itt, ellentétben az egy évvel későbbi 
esszével, Sinkó lényegében nem dönt, ez saját mély becsületességére vall, de e ponton 
kényszerűen mint esztétikai hiba jelentkezik. 

Az Optimisták nem remekmű. Rendelkezik azonban számos olyan erénnyel, mely a 
remekműveknek sajátja. Ha a művészetfilozófia nyelvén akarjuk megfogalmazni azt a 
„rejtélyt", vagyis értéket, mely a regényt jellemzi, ki kell dolgozni egy kategória alapjait. 
Az Optimistákat autentikus műnek tartom. Az autentikus műalkotás - hibás remekmű. 
Hatásának titka egy bizonyos pontig párhuzamosságot mutat a remekművekével. Auten-
tikus műveknek nevezhetjük azokat a műalkotásokat, melyek egy adott történelmi 
korszak kínjait oly módon vonatkoztatják az emberiség-potenciális-kontinuitását fenn-
tartó tradícióra, hogy maga a mű mint „új áh előttünk (a „régi"-hez való viszonyában), 
mely új az adott konkrét-történelmi szituációt mint hangsúlyozottan egyszerit mutatja 
fel, - nem rendelkezik tehát „az örök emberi", csak remekművekre jellemző legátfogóbb 
megformálásával —, s mely a történelem nevű függvény diszkrét pontja. Azért „hibás" 
remekmű, mert diszkrétségéből adódóan nem képes a történelemmel való legátfogóbb 
kapcsolatra. Ennélfogva hatáslehetősége is kisebb, mint a legnagyobb műveké, noha 
ugyanarra a tradícióra vonatkozik, mégis befogadási lehetősége a világnézeti variabilitás 
kisebb spektruma miatt korlátozottabb. 

Oly korszakokban fogadható be autentikusan, mely korszak — bár más világnézeti 
töltettel - a tradíciónak épp azt a szeletét érzi magához közelállónak, melyre a mű is 
leginkább vonatkozik. Ilyen korszakban megvan az esélye az autentikus műnek, hogy 
mint remekmüvet fogadják be. Valószínűbb azonban, hogy a magában a formában is 
érzékelhető korlátozottabb valóságtartam (Benjamin) miatt a művet befogadó korszak is 
érzékeli hibáit. (Az már nagyon is az adott korra jellemző, hogy az autentikus műveknek 
mikor melyik hibáját érzékelik. Ma például az Optimisták Kozma Györgye elég disszonáns 
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figura. A rokkant hadifogoly szélsebes eljutása a forradalomig a nevelődési regényekre 
emlékeztet, anélkül azonban, hogy a nevelődés kínjai ábrázolva lennének. Nem szólva 
arról, hogy ez a messianisztikus lendület — épp a kétágú formaszerkezet miatt — a mű 
egészétől idegen.) Az autentikus műveknek tehát lényegesen nagyobbak a hatásszünetei. 
A műalkotások — elsősorban persze a remekművek — titkának legáltalánosabb és máig 
érvényes megfejtési kísérlete Lukács korai Esztétikájának A műalkotások történetisége és 
időbelisége c. fejezete. Az autentikus művek szerkezetének megértéséhez két kategóriáját 
fel kell használnunk. Lukács a mű keletkezésének történelmi-konkrét és érvényességének 
időtlen volta mellett érvel, feltéve, hogy létezik a harmónia praestabilita az esztétikai 
anyag és a technikai forma között. A keletkezés történelmiségének kiemelése az auten-
tikus műveknél különösen fontos, mind az alkotás mind a befogadás (újraalkotás) kitűn-
tetett kapcsolatban van a történelmi helyzettel. Újraalkotásra is csak akkor van lehetőség, 
ha a keletkezés konkrét szituációjának művé formált eszméje aktuális a befogadás korá-
ban. Lukács két kategóriája: a disszonancia és az érzület. A disszonancia érzése teszi 
lehetővé magát a műalkotást: „az átélt egyes disszonanciából elmélyített leküzdéséből és a 
konkrét egyes műbe való elvonásából keletkezik maga a mű." A disszonancia közvetít a 
valóság és a mű „utópikus valósága" között. „Az érzület az az élményegység, amelyben a 
kifejezőeszközök mint a kifejezendő lényegének megnyilatkozásai (mint az aktualizálás 
rendszere), a megformálás tárgyai mint a mű egészének szervesen veleszületett tagjai, s 
maga a mű egésze mint a kérdéssé formálódni is alig tudó fájdalmas zűrzavar utópikus 
egysége, megválaszolása és beteljesülése jelenik meg". A disszonancia és az érzület a mű 
struktív kategóriái, mélyen időbeliek. A remekműveknél a mű alapját képező disszonancia 
és a művet létrehozó érzület láthatatlan marad, mert a létrejött mű - elvileg - a 
történelem bármely periódusában felmerülő emberi-etikai kínoknak és kérdéseknek 
mintegy a csontvázát alkotja. Vagyis: a művet létrehozó disszonancia és érzület a lehet-
séges legíörténelmibb, azaz legátfogóbb formában valósul meg. Az autentikus művek 
esetén a disszonancia és érzület soha nem válik láthatatlanná. A befogadás aktusában a két 
történelmi kor (konvergens és divergens) mozzanatai nyilvánvalóak. 

Az autentikus mű világnézeti korlátozottsága azt jelenti, hogy a forma nem képes 
bármely világnézettel kapcsolatba kerülni. A mű világnézeti energiái csak meghatározott 
(a keletkezés pillanatával szoros kapcsolatot tartó) korszakban jönnek mozgásba. Akkor 
viszont rendelkezhetnek azzal a mélységgel, mely a remekműveknek mindig is sajátja. 
Végsőképpen: a remekmű egy sorsviszony, az autentikus mű egy viszonysors ábrázolása. 
Az eddigieket megvilágítva lássunk egy példát. Lukács említett tanulmányában így foglalja 
össze a Hamlet lényegét: „az ember, aki nem képes véghezvinni tettét, aki csak végül 
tönkremenve rajta, a véletlentől hozzávezettetve érheti el tettét". S a hozzá fűzött 
magyarázat tömören fejezi ki minden remekmű lényegét: „A mélység éppen azért jön 
létre, mert a tartalom meghatározatlansága a forma világosságával egyesül: a megrázkód-
tatás ott arra készteti a befogadót, hogy élje át, és a Hamlet értelmeként lássa meg saját 
népe vagy kora nem cselekvésének végső motívumait. „A 'nem-cselekvés' nem a műtől 
idegen vagy annak ürügyén megfogalmazott absztrakció: maga a mű. Az autentikus 
művek lényege aligha fogalmazható meg ilyen általánosan. Pontosabban: maga a megfogal-
mazás persze ekkor is elvont, ám ez az elvontság, noha mint láttuk vonatkozik a 
tradícióra, aligha élhető át minden korszak embere számára. Megkíséreltem felvázolni az 
Optimisták düemmáját: a polgári korszak határhelyzetében (forradalom) az etikai én 
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materiális értékeinek fenntartási lehetősége. Most csak az a lényeges, hogy ez a probléma 
ma számunkra nagyon is aktuális és világnézeti-emberi tájékozódásunk alapjaihoz kapcso-
lódik. Az azonban bizonyos, hogy lesznek (és voltak) történelmi szakaszok, mikor az 
Optimisták elvileg sem képes utat találni a korszak fókuszproblémáihoz. (Ennek kieme-
lése azért is fontos, mert voltak korszakok, mikor a Hamlet sem hatott. Ez azonban nem a 
remekműben lévő korlátozottság miatt lehetett így, hanem pl. azért, mert az adott korszak 
nem volt képes saját dilemmáit „hamleti szinten" kihordani.) 

Ez az írás az Optimisták esztétikai vonatkozásával foglalkozott. Nem volt feladata, 
hogy részletezze a mű etikai-filozófiai problémáit. Az írás tehát szükségképpen lezáratlan 
és az igazán „nagy" kérdéseket fel sem vetette. Ennek is dokumentálása az az idézet, 
melyet most idemásolok. Sinkó egy beszédének részlete ez, melyet Kecskeméten tartott 
1919 májusában, mikor a szentkirályi ellenforradalmárok ítéletét felfüggesztették: 

„Testvéreim! Megindultan a gyűlölet és az öröm érzésével szólok hozzátok életetek e 
válságos, lelketek e megváltásos pillanatában. A gyűlölet és keserűség érzése tölti el és 
feszíti idegeimet a régi társadalmi rend ellen, amelynek áldozatai, félrevezetett páriái 
voltatok. Ez a régi társadalom volt az, amely a dolgozó embernek a nyomorúságon és az 
embertelenségen kívül semmit sem adott, amely harcba kényszerített testvért testvér 
ellen, amelynek minden fényességes pompája az embermilliók sötétségéből táplálkozott. 
Ez a régi társadalom, ez volt az oka, ez volt a termőföldje a ti bűnötöknek. Gyűlölet, 
fogadalmas gyűlölet ez a múlt társadalmi rend ellen, ebben egyesüljön most a lelkünk. 
Gyűlölet a rend ellen, de nincs bennünk szemernyi megtorlási akarat, bosszúvágy az 
emberek ellen. Az öröm felséges, a jóság és megértés nagyszerű érzését érzem, hogy ti 
felétek, akik pár hét előtt vakságtokban ökölbeszorított kézzel jöttetek ellenünk, testvé-
rek, most ti felétek testvéri, tárt tenyérrel nyújthatom kezem: testvérek vagyunk, egyet 
akarhatunk, proletárok vagyunk, kik szenvedtünk és nem lehetett másképp mint most 
van, mint megtörtént. Eloszlott a sötétség és a világosság fényében munkától tört testünk, 
szenvedésben megviselt lekeink felismerték a közös sorsot, a közös célbaszorítottságot és 
a boldogság érzésével, harag és szeretet orkános kitörésével kiáltjuk az aljas bújtogató felé: 
bajtársak, testvérek vagyunk! 

Felséges öröm testvérek! Jön a mi világunk, jönnie kell a mi világunknál., harcon, 
halálon keresztül az igazi keresztények világának. Harci szó ajkunkon, fegyver a kezünk-
ben és szívünkben szeretet és a minden dolgozó ember átölelésének a vágya. Krisztus neve 
ritkán hangzik el szánkból, de mi akarjuk Krisztus világát, mert a mi munkánk nem az ige 
hirdetése, de megteremtése azoknak a feltételeknek, ahol nem lesz puszta szó az ige, 
hanem testté válik, elevenséggé az emberek szívében . . . " 

Idáig a hosszú idézet, s benne véget ért az esztétika kalandja. 
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POMOGÂTSBÉLA 

A ROMÁNIÁI MAGYAR IRODALOM KIALAKULÁSÁNAK 
TÖRTÉNELMI KERETEI* 

A huszadik század elején fellépő irodalmi decentralizációs törekvéseket a történelem 
teljesítette be, az erdélyi magyar irodalomnak és az erdélyi magyarságnak is a maga lábára 
kellett állnia. Az Osztrák—Magyar Monarchia háborús vereségét és összeomlását gyorsan 
követték a kelet-közép-európai állami átrendeződés eseményei.1 Budapesten kitört a 
polgári demokratikus forradalom, a nemzetiségi vidékeken nemzeti tanácsok alakultak. 
Megindult a magyarországi nemzetiségek és a szomszédos nemzetek egyesülésének folya-
mata, s ez a történelmi ország felbomlását idézte elő. Október 12-én a Román Nemzeti 
Párt nagyváradi kiáltványa bejelentette, hogy nem ismeri el a magyar törvényhozást. 
November 1-én megalakult a Román Nemzeti Tanács, amelynek vezetője Juliu Maniu, a 
Romániával való egyesülés ideológusa és harcosa lett. A magyar demokrácia már elkésett 
azzal a reformmal, amely a nemzeti autonómia elve alapján próbálta újjászervezni a 
magyar államot és megőrizni történelmi kereteit. Kudarcba fulladtak Jászi Oszkárnak, a 
Károlyi-kormány nemzetiségi miniszterének november 13-i aradi tárgyalásai, melyeket a 
román vezetőkkel, Maniuval, G oldásai és Pop-Ciceóval folytatott.2 December 1-én a 
Gyulafehérvárra összehívott román nemzetgyűlés Goldis, Pop-Ciceo és a román szociál-
demokrata vezetők erdélyi autonómiára irányuló álláspontjával szemben megszavazta 
Maniu és Vaida-Voevod határozati javaslatát: a Romániával való egyesülést. Egyszersmind 
demokratikus szabadságjogokat és földreformot hirdetett, az együttélő népeknek ön-
kormányzatot ígért. A nemzetgyűlés megválasztotta az egyesülés végrehajtó szervét, a 
Consiliul Dirigentet, amely Nagyszebenben rendezkedett be. Ferdinánd román király 
december 11-én királyi dekrétummal rendelte el Erdély és Románia egyesítését, s a 
szebeni Kormányzótanács három vezetőjét: Goldi^t, Vaida-Voevodot és Pop-Ciceót a 
kormány tagjává nevezte ki. A román hadsereg átlépte a Károlyi-kormány belgrádi 
tárgyalásain megállapított fegyverszüneti vonalat és megkezdte Erdély és a vele kap-
csolatos területek megszállását. 

Az erdélyi magyarság demokratikus és nemzetiségi szervezkedése ezzel párhuzamosan 
csak szórványosan folyhatott. 1918. november 1-én Apáthy István egyetemi tanár és 

* Részlet egy nagyobb tanulmányból. 
'Vö. : Mikó Imre: Huszonkét év. 1918-1920. Bp. 1941. 9 - 1 5 . , Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. 

Kolozsvár (é.n.) 11 -12 . , [lányai László: Harminc év. Jegyzetek a romániai magyarság útjáról. Bukarest 
1949., Constantin Daicoviciu-Stefan Pascu-Tiberiu Moraru-Victor Cheresteçiu-Imreh István-
Alexandru Neamfu: Erdély története. Bukarest 1964. II. 4 2 8 - 4 5 1 . 

2Jászi Oszkár: Visszaemlékezés a Román Nemzeti Komitéval folytatot t aradi tárgyalásaimra. 
Napkelet 1921. II. 1345-1356. 
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függetlenségi politikus elnökletével Kolozsvárott megalakult a Magyar Nemzeti Tanács 
erdélyi bizottsága. A bizottság, hasonlóan az országos szervezethez, három politikai párt 
együttműködése révén jött létre: Apáthy képviselte a Károlyi-féle függetlenségieket, 
Janovics Jenő, a kolozsvári Nemzeti Színház tekintélyes igazgatója a polgári radikálisokat, 
Vincze Sándor a szociáldemokratákat. Ugyancsak Kolozsvárt alakult meg Sándor József 
képviselő és Boros György unitárius egyházi főjegyző vezetésével a konzervatív beállított-
ságú Székely Nemzeti Tanács. A két tanács december 17-én Erdélyi Magyar—Székely 
Nemzeti Tanács néven egyesült. Marosvásárhelyen Antalffy Endre gimnáziumi tanár 
vezetésével alakult meg polgári radikális szellemben a Magyar Nemzeti Tanács, és konzer-
vatív vezetéssel a Székely Nemzeti Tanács.3 A román hadsereg bevonulása után azonban 
mindkét szervezet megszűnt. Ezenkívül minden nagyobb városban nemzeti tanácsok 
alakultak, sőt Szatmáron és Nagyváradon rövid ideig működtek a Tanácsköztársaság helyi 
hatalmi szervei is. 

A Károlyi-kormány december 9-én Apáthy Istvánt nevezte ki Erdély főkor-
mánybiztosának. E kinevezés sajnos nem volt szerencsés, mert Apáthyt korábbi nyilat-
kozatai miatt a magyar állameszme elfogult hívének tekintették a román vezetők, s már az 
aradi tárgyalásokon is bizalmatlanságot tanúsítottak személye iránt. A kolozsvári szervez-
kedés mégis megindult, s december 22-én Kolozsvárt magyar népgyűlést tartottak, 
amelyre Erdély számos megyéjéből és városából érkeztek követek. A népgyűlés a polgári 
demokratikus forradalom mellett nyilatkozott meg, a wilsoni elvekre hivatkozva követelte 
az erdélyi magyar kisebbség önrendelkezési jogát, és Apáthy, Janovics, valamint Vincze 
Sándor vezetésével megválasztotta az erdélyi magyar Kormányzótanácsot. Ugyancsak a 
wilsoni elvek alapján próbálták megszervezni azokat a helyi autonómiákat, amelyek a 
nem-román többségű területeken alakultak. Temesváron jött létre, antant csapatok védel-
me alatt, a magyar—szerb—román Néptanács kezdeményezésére a „Bánsági Köztársaság", 
Székelyudvarhelyen Paál Árpád, a Károlyi-kormány által kinevezett alispán kiáltotta ki a 
„Székely Köztársaság"-ot, végül Kalotaszegen Kós Károly szervezte a „Kalotaszegi Köz-
társaság"^. Valamennyi kísérletnek a román királyi hadsereg bevonulása vetett véget, 
mint ahogy a kolozsvári népgyűlés határozatai is történelmi ábrándokká váltak 
Neculcea tábornok csapatainak december 24-i bevonulása után. Az erdélyi terület sorsa 
ekkor már eldőlt; az antant hatalmak és a román kormány 1916-os szerződése intézkedett 
afelől, hogy a terület a román állam birtokába kerül. A szász nemzetiségi vezetők 
pontosabban tájékozódtak, és korábban ismerték fel a valóságos történelmi helyzetet. 
1919. január 8-án a szász népszervezet központi választmánya kimondotta a Romániával 
való egyesülést, s a Bánság megszállása után, 1919. augusztus 14-én ehhez a határozathoz 
csatlakoztak a bánsági svábok is. Az év tavaszán a román hadsereg már a Tiszáig jutott , s a 
Tanácsköztársasággal vívott háború idején megindult Erdély és a hozzá kapcsolt területek 
integrálása az új román állam keretei közé. A Magyar Tanácsköztársaság leverése és az 
ellenforradalom berendezkedése megszilárdította a kialakult helyzetet. 1920. június 4-én 
aláírták a trianoni békeszerződést, amelyet július 26-án a magyar nemzetgyűlés ratifikált. 
Erdély magyarsága megindult a nemzetiségi berendezkedés útján, s megpróbált önmagára 
találni a tragikus történelmi megrázkódtatások után. 

3Vö.: Bányai László: Egy birodalom összeomlása. = Hosszú mezsgye. Bukarest 1970. 2 4 7 - 2 4 9 . 
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A romániai magyar kisebbség közjogi helyzetét és nemzetiségpolitikai törekvéseit 
elvben az egyesülést kimondó Gyulafehérvári Határozatok és a párizsi békeszerződéseket 
kiegészítő kisebbségi megállapodások szabták meg. Maniu még az aradi tárgyalásokon 
teljes önkormányzatot, sőt kantonális jogokat helyezett kilátásba, vagyis ugyanazokat a 
kedvezményeket ajánlotta fel a magyar (és német) nemzetiségnek, amelyeket Jászi Oszkár 
a románoknak ígért.4 A Gyulafehérvári Határozatok ennek megfelelően rögzítették az 
erdélyi népek nemzeti jogait: „Teljes nemzeti szabadság az együttlakó népek számára -
hangzott a Határozatok harmadik szakasza. — Mindenik népnek joga van a maga nevelé-
séhez és kormányzásához saját anyanyelvén, saját közigazgatással, saját kebeléből válasz-
tott egyének által. A törvényhozó testületekben és az ország kormányzásában való 
részvételre minden nép népességének számarányában nyer jogot."5 A nemzetiségi ön-
kormányzatnak imént megfogalmazott elvét alkalmazta bizonyos mértékig a román 
kormány által Párizsban 1919. december 9-én aláírt kisebbségi szerződés is, amely a 
nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról intézkedett, s „az erdélyi székely és szász közüle-
teknek ( . . . ) vallási és tanügyi kérdésekben helyi önkormányzatot" engedélyezett.6 

Ezek a határozatok és rendelkezések a nemzeti kérdés megoldásának polgári demokra-
tikus távlatát ígérték, megvalósításukra azonban nem került sor. 

Az új román állam és a román nemzeti egység a polgári társadalom keretei között, sőt e 
társadalmi berendezkedés restaurációjával párhuzamosan jött létre, s ez súlyos ellent-
mondásokat okozott. Az egység ügyét a nemzeti fejlődés tűzte napirendre, megvalósítá-
sának folyamata azonban az antant imperializmus szövetségében, a Szovjetunió, valamint 
a Magyar Tanácsköztársaság ellen viselt intervenciós háborúban ment végbe, s ezért a 
nemzeti önrendelkezés és egység megvalósításán túlmenően imperialista hódításokra 
vezetett. Már csak azért is, mert a román uralkodó osztályok a területi terjeszkedés 
politikája és a nacionalista érzelmek felszítása révén kívánták elején venni annak, hogy 
Romániára (Erdélyre) is átterjedjen a proletárforradalom tüze. Az imperialista hódítás 
egyszerre szolgált kül- és belpolitikai érdekeket: a hatalmi terjeszkedés ügyét és a forra-
dalmi kísérletek leszerelését. A kor forradalmi munkásmozgalma éppen ezért határozottan 
fordult szembe a román imperializmus törekvéseivel, s e törekvések végső eredményével: 
a trianoni szerződéssel.7 Az ország demokratikus fejlődése, amelyet a gyulafehérvári 
nemzetgyűlés követelt, ilyen körülmények között már a kezdetben elakadt, s a polgári 
demokratikus átalakulás erős torzulások közepette ment végbe. Az új állam berendez-

4 Vo.: Jászi Oszkár i. m. 
5 Idézi Mikó Imre i. m. 265. Román szövege is: Nagy l.ajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete 

Nagyromániában. Kolozsvár 1944. 2 0 8 - 2 1 1 . 
6Mikó Imre i. m. 270. ,Nagy Lajos i. m. 212-221 . A kisebbsegi szerződés arról is intézkedett, hogy 

rendelkezéseit Romániának alaptörvények gyanánt kell elismernie, az 1923-as alkotmányba azonban 
ezeket a rendelkezéseket nem foglalták bele. Az alkotmány a „politikai nemzet" polgári nacionalista 
elvét alkalmazta, hasonlóan a dualizmuskori magyar közjoghoz, s nem emlitve a nemzetiségeket, csak 
románokról beszélt, akik „faji, nyelvi vagy vallási különbségre való tekintet nélkül" élvezik az 
állampolgári jogokat. Vö. Mikó Imre: Nyelvhasználat és jogtörténet (1868-1944) . = Korunk Év-
könyv. Kolozsvár 1973. 132. Az 1923. évi román alkotmány szövegét közli Nagy Lajos i. m. 222 -257 . 

'Vö. : Lenin beszédei 1920. október 2-án és december 6-án. Lenin Magyarországról. Bp. 1954. 
144., 146. 
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kedése valójában restaurálta a reakciós királyi udvar, a nagybirtokos bojárság és az antant 
burzsoáziával szövetséges nagytőkés körök uralmát. 

A régi királyságban és Erdélyben fellépő forradalmi mozgalmak alapvető demokratikus 
reformokat kényszerítettek ki, ezek a reformok azonban lényeges módosulásokat szen-
vedtek a végrehajtás során. Az 1918. december 14-én meghirdetett és 1921-ben végre-
hajtott földreform nem elégítette ki a dolgozó parasztság követeléseit, fontos enged-
ményeket tett a nagybirtokosoknak, erdélyi végrehajtása ezenkívül nemzetiségi sérel-
meket is okozott. Az 1918. november 16-án hozott választójogi törvény általános, 
egyenlő és titkos választásokat ígért, az 1926-os választójogi reform azonban olyan 
választási visszaéléseket tett lehetővé, hogy a román országgyűlés hamarosan a polgári 
parlamentarizmus karikatúrájává vált. Az úgynevezett „többségi prémium" elve szerint a 
szavazatok 40%-át megszerző párt mint „többségi csoport", megkapta a mandátumok felét. 
S mivel a választásokat különben is féktelen erőszak és csalás jellemezte, mindig az a párt 
szerezte meg az abszolút többséget, amelyik (gyakran királyi megbízatás révén) megrendez-
hette a választásokat. Ugyanilyen módon torzultak el a munkásosztály jogait érintő 
törvények is. Az ipari munkások szervezkedési szabadságát ígérő 1919-es törvény, majd a 
szakszervezetek jogairól intézkedő 192l-es törvény végrehajtását már eleve lehetetlenné 
tette az 1924-es úgynevezett „Trancu-Iaçi-tôrvény", amely megtiltotta a szakszervezetek 
politikai tevékenységét. Az 1924-ben elfogadott úgynevezett „Mirzescu-törvény" pedig 
lehetővé tette a szólás- és sajtószabadság erőteljes korlátozását, s a munkásmozgalom ellen 
irányuló rendőri intézkedésekre vezetett. A királyi Románia kormányzata a forradalmi 
hullám elfojtása érdekében erős nyomást gyakorolt a munkásosztály szervezeteire. A 
Román Kommunista Párt 1921. május 8-án tartott alakuló kongresszusát letartóztatások 
követték; 1922. januártól áprilisig rendezték meg Bukarestben a „Dealul Spirii-pert", 
amelynek során kommunista vezetőket állítottak katonai bíróság elé. 1924. július 27-én 
pedig feloszlatták a kommunista pártot, s nyolcszáz tagját tartóztatták le a ,Mirzescu-tör-
vény "alapján.8 

A nemzeti kisebbségeket fokozottan érte az elnyomó és korlátozó politika. A Gyula-
fehérvári Határozatokkal és a párizsi kisebbségi szerződéssel ellentétben a nemzetiségek, 
amelyek különben az új Románia lakóinak közel egyharmadát alkották, nem részesültek 
valódi egyenjogúságban. Az 1924-es állampolgársági törvény több százezer nemzetiségi 
lakostól tagadta meg az állampolgári jogokat. Az 1924-es „magánoktatási" és az 1925-ös 
„érettségi" törvények a nemzetiségi iskolázás körét szűkítették le igen radikálisan. Az első 
a magyar népiskolák hálózatát csökkentette, a második a magyar diákok főiskolai tanu-
lása elé állított igen komoly akadályokat. Ugyancsak a nemzetiségek háttérbe szorítását, 
illetve elrománosítását szolgálták az olyan intézkedések, mint a „névelemzés", amely a 
nem magyar hangzású nevek viselőit kiültotta a magyar iskolákból, vagy a „kultúrzónák" 
szervezése, amely a magyar lakosságú megyék fokozott románosítására törekedett. Az 
ostromállapot fenntartása, a katonai bíróságok és a cenzúra működése is erősen korlátozta 
a nemzetiségi közéletet és kulturális mozgalmakat. „A két világháború között — írt a 
királyi Románia nemzetiségi politikájáról Bányai László — a román tőkés-földesúri 
hatalom az erdélyi magyar tömegeket, sok százados együttélés után, holmi 'jövevények-

5Csatári Dániel: Románia története a XIX-XX. században (Egyetemi jegyzet). Bp. 1972. 8 3 - 8 4 . 
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nek' tekintette, leigázók származékainak, egy kalap alá véve a földmívest a mágnással, a 
munkást a tőkéssel. Mindannyiukat 'ezeréves elnyomóknak' állítva, lényegében éppen a 
volt magyar uralkodó osztályokat mentette fel történelmi felelősségük alól, s a nemzeti 
elnyomatással is voltaképpen az anyagi lehetőséget nélkülöző magyar kisembereket 
sújtotta. A magyar tőkésekkel és földesurakkal együttműködve végső lókon a magyar 
néptömegekkel, a román néptömegek szövetségeseivel szemben hirdetett megtorlást 
'történelmi igazságszolgáltatás' címen."9 A magyar dolgozó osztályokra ilyen módon 
kettős: társadalmi és nemzeti elnyomás nehezedett. És Krenner Miklós, aki az erdélyi 
magyar sajtóban Spectator néven írta radikális szellemű cikkeit, jól látta, hogy a kisebb-
ségek rovására folytatott soviniszta politika a kelet-közép-európai népek megbékélését és 
a békeszerződések fennmaradását veszélyezteti.10 

A romániai magyarság nemzetiségi berendezkedése és közösségi tudatának kialakulása 
súlyos nehézségek között történt. Az új Romániába nagy létszámú magyar lakosság 
jutott, és ez a lakosság történelmileg kialakult, tagozott társadalmat alkotott. A magyar 
tömegek és a magyar társadalom érvényes helyének kijelölésére, a román társadalommal 
való viszonyának és együttműködésének meghatározására nem került sor a két világ-
háború közötti időben. A magyar nacionalizmus és a területi revíziós törekvések 
ugyanúgy akadályozták ezt, mint a román nacionalizmus és az asszimilációs nemzetiségi 
politika. Pedig a romániai magyar nemzetiség, már magas számaránya következtében is, a 
romániai valóság meghatározó erejét jelentette. Erről a számarányról meglehetősen el-
torzított képet adtak a különböző előjelű propagandisztikus beszámolók, ezért reális 
értékét a népszámlálási statisztikák tükrében kell keresnünk. Erdély (és a többi Romániá-
hoz csatolt terület) nemzetiségi helyzetét két népszámlálás: az 1910-es utolsó osztrák-
magyar és az 1930-as első román írta le.1 1 Az 1910-es népszámlálás szerint a tágabb 
értelemben vett Erdély területén 1 658 736 (31,65%) magyar, 2 821 773 (53,84%) 
román, 556 009 (10,61%) német és 204 879 (3,90%) egyéb (szerb, szlovák, bolgár stb.) 
anyanyelvű lakos élt. Az 1930-as népszámlálás adatai a következő képet adták: 1 353 675 
(24,42%) magyar, 3 206 261 (57,84%) román, 543 622 (9,81%) német és 439 692 

9Bányai László: Sajátos tudatunk történelmi gyökerei. Korunk 1972. II. 1759-1766. 
10 (Krenner Miklós) Spectator: A kisebbségi kérdéshez. Erdélyi Helikon 1929. 2 3 - 2 8 . Vö. u.ő: 

Vajúdó Európa. Erdélyi Helikon 1928. 29 -31 . 
1 1 Vö. Dr. Jakabffy Elemér: Erdély statisztikája. Lúgos 1923., dr. Sulyok István-dr. Fritz László: 

Erdélyi magyar évkönyv 1918-1929. Kolozsvár 1930., NyigriImre: A magyar-román per a statisztika 
megvilágításában. In: Orbók Attila—Csatár István: Erdély és a visszatért keleti részek. Bp. 1941., Rudi-
sics Elemér (szerk.): A Dunatáj. I—II. köt. Bp. 1946. A hivatalos népszámláláson kivül három alkalommal 
készült statisztikai felmérés Romániában 1918 és 1930 között. 1919. januárban a nagyszebeni 
Kormányzótanács földművelési osztálya rendelt el felmérést a földreform előkészítése céljából. A 
felmérés eredménye a Buletinul Statistic al Romaniei 1921. 6 - 7 . sz.-ban jelent meg. 1920. november-
ben az erdélyi belügyi vezértitkárság rendelt el összeírást a választójogi és közigazgatási reform 
előkészítése céljából. Anyaga megjelent a G. Martinovici-N. Istrati: Dictionarui Transilvaniei. Cluj 
1921. c. kiadványban. 1927. márciusban ugyancsak a belügyminisztérium végzett felmérést, amelynek 
anyagát I. Nistor belügyminiszter Minorqatile in Romania címen a Gencrapa Unirii c. folyóirat 1929. 
ápr. 10-i számában ismertette. E felmérések nem népszámláláson alapultak, a román Legfelső Statisztikai 
Tanács ezért eredményeiket nem tekintette hivatalosnak. 

95 



(7,93%) egyéb.12 A magyar nemzetiségűek számának közel háromszázezres fogyását, a 
természetes asszimiláció mellett, a Magyarországra történő áttelepülések („repatriálások") 
tömeges mérete13 és részben a zsidó nemzetiségnek a magyar anyanyelvűektől való 
mesterséges megkülönböztetése okozta.1 4 

A magyar lakosság egy része meghatározott körzetekben tömörült, s itt relatív vagy 
abszolút többséget alkotott. Az 1910-es és az 1930-as népszámlálás abszolút magyar-
többséget mutatott ki a Székelyföld megyéiben, Csík, Háromszék és Udvarhely területén. 
Ezenkívül jelentős számban élt magyar lakosság Arad, Brassó, Bihar, Kis-Küküllő, Kolozs, 
Maros-Torda, Szatmár, Szilágy és Torda-Aranyos megyében is.15 Általában erős magyar 
többség volt a Székelyföldön és a trianoni határral szomszédos Arad, Bihar, Szatmár és 
Szilágy megyei területeken, valamint még néhány vidéken, például Kalotaszegen, 
Torockón, Aranyosszékben és a Zsil völgyében is. Ezenkívül határozott magyar többség 
mutatkozott a városokban: Arad, Brassó, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Szatmár 
és Temesvár lakosságának többsége az 1910-es és az 1930-as népszámlálás alkalmával 

l 2 F r i t z László 1927-ben az egyházak kimutatása alapján l 724 309-re (30,2%-ra) becsülte az 
erdélyi magyarság számát, dr. Sulyok István-dr. Fritz László i. m. 6 - 7 . 

1 3 1 9 1 8 és 1924 között összesen 197 035 fő „repatriált". 1918-ban 40 912, 1919-ben 33 551, 
1920-ban 79 773, 1921-ben 19 879, 1922-ben 13 651, 1923-ban 7 536 és 1924-ben 1 693. Vö.Nagy 
Iván: A magyarság világstatisztikája. Asztalos Miklós (szerk ): Jancsó Benedek Emlékkönyv. Bp. 1931. 

1 4 A zsidókat az 1910-es népszámlálás felekezetként mutatta ki s nem szerepeltetett külön zsidó 
nemzetiségi csoportot. A 170 943 főnyi erdélyi zsidóságból 1910-ben 125 301. vagyis 73,3% vallotta 
magyar anyanyelvűnek magát. A zsidó nemzetiség fogalmát az 1919-es összeírás vezette be, amely az 
izraelita felekezet tagjait zsidó (vagy román) nemzetiségűnek tüntette fel. Ezek száma 1919-ben 
171 443, 1930-ban 178 699 volt. Nagyrészük továbbra is a magyart használta anyanyelve gyanánt, s a 
magyar kultúrával és nemzetiséggel érezte szolidárisnak magát. Vö dr. Su lyok-dr Fritz i m. 2, Nagy 
Iván i. m. 375, Nyigri Imre i. m. 103. 

1 5 Az említett megyék magyar és román lakosságának százalékarányát a két népszámlálás idején a 
következő táblázat szemlélteti: 

Magyar Román 

1910 1930 1910 1930 

Csík 
Háromszék 
Udvarhely 
Arad 
Brassó 
Bihar 
Kis-Küküllő 
Kolozs 
Maros-Torda 
Szatmár 
Szilágy 
Torda-Aranyos 

90,05 82,81 8,68 
88,91 80,63 9,98 
97.60 91,79 1,83 
27,90 19,50 56,38 
28,50 26,70 48,71 
42.27 30,0 54,59 
27,23 23,60 52,14 
40.28 30,10 56,96 
50,73 42,60 41,17 
46,27 25,40 50,10 
49.61 31,40 48,01 
24,44 21,50 73,57 

14,40 
15,77 

4,71 
61,0 
49,90 
61,60 
54,0 
61,0 
45,90 
60,70 
56,30 
74,30 

Vö. Nyigri Imre i. m. 100-101 . 
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egyaránt magyarnak vallotta magát.16 Az Erdély területén található negyvenkilenc város 
lakosságának 1910-ben 62,7%-a magyar, 18,9%-a román, 1930-ban 39%-a magyar, 
31,1%-a román nemzetiségűnek jelentkezett.17 

A magyarság területi elhelyezkedése bizonyos mértékig a romániai magyar nemzetiség 
társadalmi berendezkedésére és szerkezetére is utalt. A városi lakosság nemzetiségi össze-
tételét nemcsak az államhatalom korábbi jellege szabta meg, hanem az is, hogy a polgári 
átalakulás és a gazdasági fejlődés, elsősorban a magyar és német lakosságot mozgatta meg. 
Az erdélyi magyarság társadalmi szerkezete a történetileg kialakult viszonyok és a modern 
polgári fejlődés következetében erősen eltért mind a magyarországi, mind az óromániai 
(regáti) társadalom berendezkedésétől.18 E sajátos szerkezet nagymértékben kihatott a 

1 6 A statisztika a következő képet mutatta: 

összesen Magyar Német Román 

1910 1930 1910 1930 1910 1930 1910 1930 

Arad 63 166 77 181 46 085 41 161 4 365 4 617 10 279 , 28 537 
Brassó 41 056 59 232 17 831 24 977 10 841 13 276 11786 19 378 
Kolozsvár 60 808 100 844 50 704 54 776 1 676 2 702 7 762 34 836 
Mvásárhely 25 517 38 517 22 790 25 359 606 735 1 717 9 493 
Nagyvárad 64 169 82 687 58 421 55 039 1 416 1 118 3 604 20 924 
Szafmár 34 892 51 495 33 094 30 308 629 669 986 13 941 
Temesvár 72 555 91 530 28 552 32 513 31 644 30 670 7 566 24 088 

Vö. Nyigri Imre i. m. 95. 

1 7 dr . Sulyok-dr . Fritz i. m. 3. 
1 8 Az erdélyi társadalom szerkezetének és nemzetiségi megoszlásának összefüggését a következő 

táblázat szemlélteti: 

Foglalkozások Összesen Magyar Német Román Egyéb 

I. Őstermelés 1 920 776 26,7 7,0 64,9 1,4 
II. A) bányászat 49 445 41,2 5,3 47,7 5,8 

B) ipar 328 194 52,5 15,9 27,1 4,5 
C) kereskedelem 59 466 59,8 22,3 16,0 1,9 
D) közlekedés 51 920 74,3 4,5 20,6 0,6 
A, B, C, D együtt 489 075 54,6 14,4 27,1 3,9 

III. Közszolg. és szab.f. 86 278 59,4 14,6 25,7 0,3 
IV. Véderő 23 874 48,0 15,5 34,1 2,4 
V. Napszámos 48 850 36,1 2,8 53,5 7,6 

VI. Nyugdíjas 32 672 55,6 18,0 26,1 0,9 
VII. Egyéb 30 232 51,6 8,1 31,1 9,2 

VIII. Házi cseléd 46 610 54,5 5,3 39,4 0,8 

összesen 2 678 367 34,3 8,7 55,0 2,0 

A foglalkozási főcsoportok Erdélyben, összevetve az anyanyelvvel 1910-ben. Jakabffy Elemér i. m. 29. 
(szab. f. szabadfoglalkozású) 
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nemzetiségi közélet és művelődés alakulására, továbbá a kultúrában megfogalmazást kapó 
nemzetiségi ideológiára is. 

A Romániához való csatolás előtt Erdélyben, a társadalmi berendezkedés és az állam-
hatalom jellegének megfelelően, erős magyar földbirtokos osztály élt. A magyar kor-
mányok minden eszközzel védelmezték ennek a birtokos osztálynak az érdekeit; voltak 
megyék (Szolnok-Doboka, Kolozs, Hunyad), ahol a társadalmi ellentmondások egyben 
nemzetiségi ellentétet jelentettek; általában a magyar birtokos és a román paraszt szem-
benállását. Az erdélyi magyar birtokos osztály gazdasági ereje és részesedése azonban 
egészében elmaradt a magyarországi vagy romániai földbirtokos réteg súlya mögött. A 
nagybirtok részesedése a földterületben Magyarországon és Romániában 50% körül 
mozgott, Erdélyben 15%-ra volt tehető.1 9 Az erdélyi állapotokat a viszonylag erős kis- és 
középbirtokos osztály és az aránylag gyenge nagybirtokos réteg jellemezte, a földnélküli 
szegényparasztságnak alig volt szerepe.20 Ez okozta, hogy azok a birtokosok is „mágnás-
nak" számítottak, akik a Dunántúlon vagy az Alföldön legfeljebb középbirtokok gazdái 
lettek volna. 1918 után ez a földbirtokos osztály erősen meggyengült a román földreform 
következtében. S minthogy az á1lam valamelyes kártérítést fizetett a kisajátított birtokok 
után, az erdélyi magyar birtokos réteg a banktőkében és az iparvállalatokban helyezte el 
vagyonát. A gazdasági erőnek ez az átcsoportosítása a kapitalista fejlődésnek kedvezett. 

Az erdélyi magyar tőkésosztály általában másodrendű szerepet játszott a dualista 
Magyarország gazdasági életében. Igaz, számottevő ipari fejlődés ment végbe, és Temes-
várott, Nagyváradon, Aradon, a Zsil völgyében, Resicabányán jelentős ipari központok 
alakultak, ezek azonban jórészt budapesti (vagy külföldi) iparvállalatok és bankok érde-
keltségi körébe tartoztak. Az erdélyi magyar tőke és a budapesti üzlet körök között ezért 
voltak is bizonyos ellentétek az államfordulat előtt, sőt a magyar tőke általában a román 
és szász érdekeltségeknél keresett támaszt a fővárosi kapitalizmus terjeszkedése ellen. 
1918 után ellenkező irányú folyamat indult meg: az erdélyi magyar tőkének már az 
erősebb és mohóbb bukaresti tőke ellen kellett védekeznie.21 Már utaltunk arra, hogy a 
magyar tőkés körök ebben az időben erősen összefonódtak a földbirtokos osztállyal, 
minthogy a kisajátított birtokok megváltási ára kapitalista vállalkozásokba, elsősorban a 
banktőkébe áramlott. A tőkés és földbirtokos osztály szövetsége az 1922-ben Nagy-
váradon alakult majd Dicsőszentmártonban működő Erdélyi Bankszindikátus tevékeny-
ségében és a Magyar Párt vezető testületének politikájában öltött alakot. 

1 9 Jordáky Lajos: Az erdélyi társadalom szerkezete. Kolozsvár 1946. 6. 
20Jordáky Lajos: „A feudálkapitalizmus kialakulása az, amelyben Erdély társadalma különbözik 

úgy Magyarországtól, mint Romániától. Magyarországon a nagybirtok lényegében érintetlen maradt a 
jobbágyfelszabadítástól egészen 1945 tavaszáig. Romániában a jobbágyfelszabadítás végrehajtása után, 
ahogyan azt a román szociológiai irodalom megteremtője, Dobrogeanu-Gherea jellemezte, kialakult az 
űj-jobbágyság, vagyis a jogilag szabad, gazdaságilag azonban földnélküli és nagybirtoknak kiszolgál-
tatott, politikailag pedig az alkotmány sáncai közé be nem engedett parasztság. Gyökeresen ezen a 
helyzeten nem változtatott az első világháború utáni földreform sem, mert a régi Románia területén 
(Regát) a nagybirtokot csak részben szüntette meg és nem vezetett a feudális-nagybirtokos osztály 
likvidálásához. Erdélyben egészen más a helyzet. 1848 után a felszabadított jobbágyok megkapják a 
földek nagyrészét is. A feudális nagybirtokos-földnélküli új-jobbágy ellentét-pár helyett, erős kis-
birtokos és középbirtokos osztály alakul ki és aránylag gyönge úgy a nagybirtokosság, mint a 
nincstelen szegényparasztság." I. m. 5 - 6 . 

2 1 (Jancsó Elemér) Dezséri György: A mai erdélyi magyar középosztály. Korunk 1933. 1 1 5 - 1 2 3 . 
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Az erdélyi magyar társadalomban kivételes szerepet kaptak a középrétegek. E rétegek 
három jelentősebb változatáról beszélhetünk: a köztisztviselőkről (ide soroljuk az állami 
hivatalnokokat és az egyházak lelkészeit), a szabad pályákon működő értelmiségről és a 
kispolgárságról. Az állami és megyei tisztviselők voltak leginkább elkötelezve a régi 
magyar államnak, az ő helyzetük változott legtöbbet 1918 után. Soraikból került ki, 
különösen a románlakta vidékekről, az áttelepülők jelentős hányada, s részben ők 
alkották Magyarországon a jobboldali és irredenta mozgalmak politikai bázisát. Az új 
Romániában maradt magyar hivatalnokréteg nagyrésze más pályákra szorult, és 
rohamosan elszegényedett. Rendkivüli módon megnőtt viszont a lelkészek és tanárok 
szerepe. A hagyományos magyar egyházak: a római katolikus, a református, az unitárius 
és (kisebb mértékben) az evangélikus egyház papjai, valamint a zömmel felekezeti és 
magánjellegű magyar iskolák tanárai, ha kevesebb hivatalos súllyal is, mindenütt a 
nemzetiségi közélet fontos őrhelyeire jutottak. Általában közülük kerültek ki a politikai 
és irodalmi szervezkedések irányítói, Jcivált a konzervatív táboron belül.22 A szabad 
pályákon működő értelmiség hasonlóképpen őrizte helyét és szerepét. Az erdélyi magyar 
ügyvédek, orvosok és mérnökök tevékenységét nem nélkülözhette a gyorsan fejlődő 
romániai polgári társadalom. Általában ők állottak a nemzetiségi közélet liberális jellegű 
szervezkedései mögött, és szerepet vállaltak a magyar—román társadalmi, valamint kul-
turális közeledésben is.23 Ugyancsak a liberális és progresszív mozgalmakat támogatta az 
erdélyi magyar kispolgárság, a kereskedelmi, ipari és közlekedési alkalmazottak, valamint 
az önálló kisiparosok és kiskereskedők meglehetősen széles rétege is. 

A szabad pályán mozgó értelmiség és a kispolgárság körében eléggé nagy volt a magyar 
zsidóság szerepe. A városi lakosság 11,1%-a, a falusiak 2,1%-a tartozott a zsidó felekezet-
hez. Döntő többségük magyar anyanyelvűnek vallotta magát.24 A zsidóság egy része a 
húszas években a cionista ideológia és mozgalom befolyása alá került, és az Erdélyi Zsidó 
Nemzeti Szövetségben tömörült. A nemzetiségek megosztását szorgalmazó hivatalos 
politika támogatta a cionizmust és a jiddis nyelvű iskoláztatást. így próbálta leválasztani a 
romániai magyarságról a zsidó vallású vagy származású tömegeket. Ez a politika általában 
mégis eredménytelen maradt. Az erdélyi magyar anyanyelvű zsidóság nagy tömegei 
kitartottak a magyar nyelv és kultúra mellett, s tevékeny szerepet vállaltak a liberális 
polgárság mozgalmaiban, illetve a szocialista törekvésekben. A születő romániai magyar 
irodalom is részben a magyar zsidóság körében találta meg közönségét. 

Az erdélyi magyar munkásság a városokban: Kolozsvár, Nagyvárad, Arad, Temesvár és 
Brassó munkásnegyedeiben, valamint az ipari körzetekben: a Zsil völgyében, a petrozsényi 
szénvidéken összpontosult. Erdély ipari munkásságának nagyobbik fele, mintegy 
50—70%-a egészen a harmincas évekig magyar volt, csupán a bányászatban dolgozók 
viszonylagos többsége, mintegy fele volt román. E nemzetiségi arány 1930 után meg-

2 2Ravasz László: Erdélyi lélek. Nagyenyedi Album. Bp. 1926. 20 -21 . , Bányai Imre: A nemzetiségi 
kérdés Romániában. Korunk 1933. 357-363 . 

23Jancsó Elemér: Az erdélyi magyar irodalom útjai. 1918-1931. Új Arcvonal. Kolozsvár 1931. 76. 
Az értelmiség szerepét illetően tanulságos anyagot foglal magába: Ki kicsoda? Az erdélyi és bánsági 
közélet lexikonja. Szerk. Damó Jenő. Timiçoara-Arad 1931. 

2 4így Nagyváradon 97,4%, Szatmárnémetiben 94,1%, Aradon 96,1%, Temesvárt 65,3%, Kolozsvárt 
93,2% stb. dr. Fritz László: Az erdélyi magyar anyanyelvű zsidóság, dr. Sulyok-dr . Fritz i. m. 
109-117. Vö. Bányai László i. m. 
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változott. A vasútnál, a közüzemekben, különösen a hadiipari vállalatoknál rohamosan 
emelkedett a román munkások száma. Számos új ipari vállalat alakult, különösen 
Brassóban, Nagyszebenben és Vajdahunyadon, s ezek elsősorban a román vidékek munka-
erő-fölöslegét vonzották magukhoz.2 5 A magyar munkaerő, különösen a székely megyék 
nagy népszaporulata viszont a regáti területeken, kivált Bukarestben kényszerült munkát 
vállalni. A harmincas évekre a bukaresti magyar munkások létszáma erősen felszökött.2 6 

A magyar munkásság a romániai munkásmozgalomban talált szervezkedési lehetőséget. A 
román szociáldemokrata és főként az illegalitásba kényszerített kommunista párt tag-
ságának és vezető gárdájának tekintélyes része került ki a magyar nemzetiségű munkások 
közül. 

A romániai magyar parasztság helyzetét nagymértékben az határozta meg, hogy Erdély 
területén a közép- és kisbirtoknak volt döntő szerepe. Az 1910-es felmérés szerint a 
magánbirtokok 75%-a kisbirtokosok, 15%-a középbirtokosok és mintegy 10%-a volt csak 
nagybirtokosok kezén. Az erdők ugyancsak a kis- és középbirtokos rétegeket szolgálták, 
mint községek és közbirtokosságok tulajdonai. A nagy- és középbirtokosok között több-
ségben voltak a magyarok, a kisbirtokosok között a románok. 1916-ban például a 
parasztság megoszlása a birtok nagysága és a birtokos nemzetisége szerint a következő-
képpen alakult: a kisbirtokosok 24,8%-a magyar, 66,2%-a román, 9,0%-a német, a közép-
birtokosok 81,2%-a magyar, 13,7%-a román, 5,1%-a német, a nagybirtokosok 93,7%-a 
magyar, 4,8%-a román és 1,5%-a német volt. A húszas évek elején végrehajtott földreform 
elsősorban a román kis- és középbirtokos rétegeket erősítette. Az ő kezükre került a 
kisajátított földbirtokok 75,80%-a, a magyar parasztság részesedése mindössze 10 -15%-os 
volt.27 Az erdélyi magyar parasztság nagyrésze összefüggő területeken: a székely megyék-
ben, az alföldi határvidéken, Kalotaszegen, Aranyosszékben lakott. Ezenkívül jelentős 
magyar parasztság élt vegyes lakosságú vidékeken: a Bánságban, a Mezőségen és a szór-
ványokban is. Az erdélyi magyar parasztság politikailag meglehetősen szervezetlen 
tömeget jelentett. Csupán a székely vidéken és Kalotaszegen történtek kísérletek meg-
szervezésére. Szervezettségét az erős nemzetiségi kötelékek és hagyományok is elő-
segítették ezeken a vidékeken. A nemzetiségi közélet népi radikális és agrárdemokratikus 
mozgalmai elsősorban itt találtak tömegesebb rokonszenvet és támogatást. 

A kisebbségi létben élő értelmiségnek súlyos gondokkal kellett megküzdenie, a kor-
mány jogfosztó nemzetiségi politikája alapvető érdekeit veszélyeztette, állandó védelmi 
harcban kellett állnia. A nemzetiségi sorsnak azonban voltak nyereségei is, mindenekelőtt 
az, hogy a romániai magyar értelmiség kötetlenebbül alakíthatta ki és képviselhette a 
maga ideológiáját, mint az anyaország értelmisége. Az ellenforradalmi alapon szervezett és 
konszolidált magyarországi társadalomban az államhatalom közvetlen módon szolgálta ki 
a nagybirtokos és nagytőkés érdekeket. És ezeknek az érdekeknek a szolgálatába 
igyekezett állítani az értelmiséget, illetve a középrétegeket is. A romániai magyar értelmi-
ség, legalábbis az uralomváltozást követő néhány évben, függetlenebb magatartást tanúsít-

2 s Jordáky Lajos i. m. 9 - 1 0 . 
2 6 A húszas években 50 000 magyar nemzetiségű munkás telepedett át Bukarestbe és a Regátba. 

Tumowsky Sándor: A társadalom. Metamorphosis Transilvaniae. (Országrészünk átalakulása 
1918-1936) . Szerk. Győri Illés István. Cluj 1937. 

2 ''Jordáky Lajos i. m. 8 - 9 . 
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hatott. Nem volt közvetlenül kiszolgáltatva a magyarországi uralkodó osztályok politiká-
jának, s a román uralkodó osztályokkal már csak nemzetiségi helyzetéből következőleg is 
szemben állt. Nem élte át a forradalomnak és ellenforradalomnak azt a mindent magával 
sodró viharát, amit a magyarországi értelmiség. Nagyobb törések nélkül őrizhette a maga 
polgári liberális és radikális eszményeit. A polgári demokratizmus hagyományai elevenek 
maradtak a megváltozott történelmi feltételek között is. Az erdélyi magyar értelmiség 
tájékozódását ezek a hagyományok határozták meg, midőn a nemzetiségi „önkeresés" 
vállalkozásába fogott. 

A konzervatív ideológia egy időre háttérbe szorult. A hagyományos konzervatizvizmus 
társadalmi hatása megfogyatkozott, midőn a földbirtokos és a közhivatalnok réteg el-
veszítette korábbi igen tekintélyes szerepét. És csak a húszas évek közepén, a Magyar Párt 
kifejlődésével nyerte vissza részben a régi befolyást. Az a romániai magyar értelmiség, 
amely a húszas évek első felének nemzetiségi és irodalmi mozgalmaiban hallatta szavát, 
nagyrészt a polgári radikalizmus neveltje és a Károlyi Mihály-féle oktobrizmus híve volt. 
A polgárosulás vívmányainak megőrzésére törekedett, a nyugat-európai: főként a francia 
és angol kulturális tájékozódást támogatta, az erdélyi népek együttműködésére töre-
kedett. Ennek a liberális értelmiségnek korábban is voltak jeles erdélyi képviselői: 
Janovics Jenő, Tabéry Géza, Ligeti Ernő, Bárd Oszkár, Halász Gyula, Turnowsky Sándor, 
Antalffy Endre, Sütő Nagy László a többi között. A levert forradalmak után számos 
magyarországi emigráns: Barta Lajos, Kádár Imre, Indig Ottó, Osvát Kálmán, majd rövid 
időre Ignotus és Bölöni György gyarapította számukat. Sőt azok is erősítették a radika-
lizmus befolyását, akik Erdélybe érkezésük után rövidesen a szocialista mozgalmakban 
kaptak szerepet, mint Aradi Viktor, Dienes László és Gaál Gábor. A polgári radikálisok 
álltak a romániai magyar sajtó és irodalom első kísérletei és intézményei mögött. Ők 
szervezték és irányították a Keleti Újságot, a Bukaresti Hírlapot, a Tavasz, a Magyar Szó, a 
Napkelet és a Zord Idő című folyóiratot. Nyíltan az októberi polgári forradalom, Károlyi 
Mihály és Jászi Oszkár híveinek vallották magukat, élesen elhatárolódtak a hagyományos 
nacionalizmustól és az irredenta demagógiától. Az erdélyi népek becsületes kiegyezésére 
szerették volna alapozni a nemzetiségi politikát és közéletet.28 

A polgári radikálisok mellé zárkóztak fel azok az értelmiségiek, akik maguk is a 
radikális mozgalmak progresszív eszméit képviselték, de nagyobb hangsúllyal hirdettek 
szolidaritást a dolgozó osztályok iránt. Paál Árpád, a Károlyi-kormány által kinevezett 
volt udvarhelyi alispán azt fejtegette, hogy a régi társadalom háborús összeomlása után a 
munkásság és a parasztság találja meg először helyét; ezért a nemzetiség politikáját rájuk 
kell építeni. „Nem kellenek többé — írta — olyan emberpiramisok, melyek csak gyűlölet-
hegyek. Csak olyan felépítéseknek van helye, melyek nem a népeken hanem a népekből, a 
népek alaprétegének érző nagy közösségéből nőnek".2 9 A „népi radikálisok" elsősorban a 
parasztságban: a Székelyföld, Kalotaszeg, a Szamosmellék és a Körösvidék magyar föld-
műveseiben látták politikájuk bázisát és a nemzetiségi megmaradás zálogát. Paraszt-
szemléletüket őszinte demokratizmus hatotta át, semmi közük sem volt ahhoz a naciona-
lista parasztmítoszhoz, amelyet a magyarországi jobboldali radikalizmus, például Szabó 

28Kádár Imre: Az emigráció feladata. Napkelet 1921. II. 753 -756 . , Ligeti Ernő: Súly alatt a 
pálma. 5 1 - 5 3 . 

2 9 Paál Árpád: Társadalmi osztályok válsága. Napkelet 1921.1. 2 5 7 - 2 6 5 . 
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Dezső képviselt. Ellenkezőleg, szociológiai érzékkel és plebejus elkötelezettséggel vállaltak 
szerepet az erdélyi magyar paraszttömegek megszervezésében. Ideológiájuk és mozgalmuk 
a kelet-közép-európai (a román, bolgár és lengyel) agrárdemokratikus törekvések rokona 
volt, s a magyar népi írómozgalmat előlegezte. Kós Károly, Paál Árpád, Zágoni István, 
Szentimrei Jenő, majd hozzájuk csatlakozva Tamási Áron és Kacsó Sándor voltak e 
mozgalom szervezői és ideológusai. Őket támogatta a szülőföldjére visszatért Benedek 
Elek is, akinek már korábban nagy tekintélye volt a székely tömegek között. Lapjaik: az 
Újság és a Vasárnap a nemzetiségi élet demokratikus fejlődését és az erdélyi népek 
barátságát szolgálták. A polgári és a népi radikalizmus hívei általában együtt tevékeny-
kedtek, a kisebbségi élet „hőskora": a húszas évek első fele e két irányzat és csoportosulás 
közös fellépésének és vállalkozásának tanúja volt. 

* 

A kisebbségi sorsba került erdélyi magyar középrétegek kezdetben nehezen ismerték 
fel a maguk valóságos helyzetét és feladatait. Politikai intézmények és vezetők nélkül, 
tájékozatlanul és riadtan álltak az átalakult világban. Nemcsak ők voltak tanácstalanok, az 
erdélyi magyarság túlnyom^ része tehetetlenül és szervezetlenül szemlélte a jövendő 
sorsát eldöntő történelmi eseményeket. „A négy esztendős háborúban megvérzett, meg-
tizedelt, megcsalt és aztán megriasztott nép - írta Kós Károly - , mint bottal széjjelvert 
nyáj húzódott be vackába; a régi vezetők, akiknek kezéből hirtelen hullott ki a hatalom és 
akikre reá fenyegetett a vagyon elvesztése is, nyugtalanul keresték a maguk külön módján 
a menekülésnek inkább titkos, mint nyílt kijáróit; a munkástömeg fogcsikorgatva nyögte 
kegyetlenül jól sikerült letörése szégyenét és mint láncravert farkas, nyalogatta még vérző, 
friss sebeit; a polgárosztály bután bámult bele ismeretlen jövőjébe, és végül a régi államok 
gazdájukvesztett, utcára került páriái, a tisztviselők éhesen, kétségbeesetten, utolsó 
reménységükkel sűrű, sötét rajokban szállották meg nap-nap után a hosszú-hosszú repatriáló 
vonatokat."30 

Az első évek nemzetiségi közélete passzivitásba merült. A romániai magyarság vezető 
körei kezdetben a békeszerződés megváltoztatására számítottak, provizórikusnak tekin-
tették az impériumváltozást. A magyar állami és megyei tisztviselők, a bírák, tanárok 
többsége nem tette le a román hatóságok által megkívánt hivatali esküt, s ez állásukba 
került. Az esküt nem tett és állásukat vesztett közhivatalnokok a Magyarországra tele-
pülők tömegét szaporították, vagy gyorsan nyomorba süllyedtek.31 A politikai passzivitás 
a nemzetiségi elhelyezkedés sorsdöntő első éveiben rengeteg kárt okozott. Meg-
akadályozta, hogy az erdélyi magyarság számarányának és politikai súlyának megfelelő 
helyet találjon az új ország életében, s megnehezítette a magyar-román közeledés ügyét. 
A passzivitás politikája kezére játszott a román uralkodó osztályok elnyomó nemzetiségi 
politikájának, amely már eleve a nemzetiségek megbénítására és erőszakos asszimilálására 
törekedett. Az ellenforradalmi magyar kormányok, minthogy pusztán az irredenta propa-
ganda ütkártyájának tekintették az erdélyi magyarság ügyét, maguk is vétkesek voltak 
abban, hogy a magyar nemzetiség passzivitásba vonult, s tétlenül várta az eseményeket. 

30 Kós Károly: Tíz linóleummetszet margójára. Keleti Újság 1923. júl. 8. Vö.: (Krenner Miklós) 
Spectator: Az erdélyi helyezkedés. Erdélyi Helikon 1928. 2 7 7 - 2 7 9 . , 341-344, . Molt er Károly: Erdély 
történelmi hangulata 1916-tól Trianonig. Erdélyi Magyar Évkönyv. Szerk. Kacsó Sándor. Brassó 1937. 

31 TUrnowsky Sándor i. m. 
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Az erdélyi magyar eszmélkedés éppen ezért akkor vette kezdetét, midőn a kisebbségi 
közélet megpróbált elszakadni a budapesti kormánypolitikától, a hivatalos Magyarország 
irredenta szólamaitól.32 

A passzivitás mellett érvelő politika arra hivatkozott, hogy az erdélyi magyarság ne 
kötelezze el magát a román állam mellett, és ne vágjon a párizsi békekonferencia döntése 
elé.3 3 A trianoni békeszerződés aláírása és ratifikálása után ez a megfontolás termé-
szetesen elesett. Az erdélyi magyar közélet irányítói, akik 1919 tavaszán még a három 
nemzet: a magyar, a román és a német uniójára alapozott független erdélyi állam illúzióját 
táplálták34 , előbb-utóbb kénytelenek voltak elfogadni a történelmi valóságot. Az 1919. 
novemberi és az 1920. júniusi parlamenti választásokon még nem indult magyar párt vagy 
jelölt, sőt a magyar nemzetiségű állampolgároknak többnyire nem is volt választójoga. 
1920 májusában kezdődtek meg a tárgyalások a politikai aktivitás megindításáról 
Bernády György, volt szabadelvű képviselő, marosvásárhelyi polgármester, majd főispán 
és Octavian Goga, román nacionalista politikus között .3 5 Bemády megjelentette Nyílt 
levél című röpiratát, amely a kialakult helyzet elfogadását ajánlotta, és szervezkedésre 
hívta fel a romániai magyarságot.36 A Magyar Nemzeti Párt, amelynek megalapítását 
tervezte, „nemzeti, liberális és demokratikus" elvekre épült volna, a magyar „történelmi 
osztályokat", valamint középrétegeket szervezte volna meg. Az aktivitás megindítását 
sürgették a polgári radikális értelmiség folyóiratai, a kolozsvári Napkelet és a maros-
vásárhelyi Zord Idő, valamint néhány októbrista szellemű publicista: Osvát Kálmán (a 
Nyugat szerkesztőjének testvére) és Kádár Imre.37 1920 karácsonyán a liberális Keleti 
Újság kezdeményezte a politikai tevékenység megkezdését és a romániai közéletben való 
részvételt.38 E törekvést támogatta Jászi Oszkár is, aki mint a nemzetiségi kérdés elismert 
szakértője és a Károlyi-kormány egykori minisztere igen nagy tekintélyt élvezett az 
erdélyi magyar liberálisok között. Jászi Bukarestben lépett fel Bölöni György rövid életű 

3 1 V ö . Paál Árpád: Népkisebbségi politika az utódállamokban. Napkelet 1921. II. 769-773 . , Uó'.: 
Paál Árpád: Ha jelszót csempésznek. Keleti Újság 1923. ápr. 22., Csallóközi János: A kurzus és az 
utódállamok magyarsága. Napkelet 1921. II. 1265-1266. A passzivitásra buzdító irredentát még 
Gyárfás Elemér az erdélyi konzervativizmus egyik vezéralakja is elutasította: Erdély és Budapest. 
Erdélyi problémák. Kolozsvár 1923. 2 1 5 - 2 1 7 . Hasonlóképpen nyilatkozott Szekfű Gyula: Az erdélyi 
probléma. Napkelet 1925. V. köt. 4 5 3 - 4 6 6 . 

33 Gyárfás Elemér: A megértés politikája. Erdélyi problémák. 154-160 . (Előadás Nagyszebenben 
1919. április 20-án.) 

3 4 A z elképzelés körvonalazása tizenkét pontban: Az erdélyi három nemzet uniójának alapelvei. 
Dicsőszentmárton 1919. márc. 24. Megjelent Gyárfás Elemér i. m. 149-153. Ezeket az alapelveket 
adták át memorandum formájában Emil Hategan miniszternek 1919 májusában Nagyszebenben. 
Gyárfás Elemér i. m. 142 -153 . 

3 5 Grandpierre Emil: Az erdélyi magyarság politikai küzdelmei az egységes magyar párt 
megalakulásáig. Magyar Szemle 1928. IV. köt. 130 -136 . 

3 6 Nyílt levél. Marosvásárhely 1920. Kosmos nyomda. A röpirat polgári radikális szellemű bírálata: 
Osvát Kálmán: Bernády röpirata. Zord Idő 1920. jün. 1. 417 -424 . 

37Osvát Kálmán: Aktív demokrácia. Zord Idő 1920. ápr. 16. 273-275 . , Erdélyi levelek. U.ott 
1920. szept. 16. 817 - 8 1 9 . , A magyarság politikai aktivitásáról. U.ott 1920. dec. 1. 945 -950 . , Kádár 
Imre: A politikai aktivitás problémájához. Napkelet 1920. 3 7 0 - 3 7 2 . Szerepe volt Osvát Kálmán: 
Románia felfedezése. Élmények és reflexiók. Kolozsvár 1923. c. könyvének is, amely a román nép, 
történelem és művelődés megismerését sürgette. 

3 "Eljött a tettek ideje. Keleti Újság 1920. dec. 24. 
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(1921. január 6.—21.) Bukaresti Hírlapjában, amely a polgári demokratikus gondolat és a 
kelet-közép-európai közeledés érdekében tevékenykedett.39 

A cselekvő nemzetiségi közélet kialakítását a „népi radikálisok" is szorgalmazták. 
Közülük kerültek ki az első tömeges hatású kiáltvány, az 1921. január 23-án megjelent 
Kiáltó szó40 írói: Kós Károly, Paál Árpád és Zágoni István is. A röpirat a nemzetiségi 
önvizsgálat történelmi realizmusából és a nemzetiségi sorskeresés romantikus pátoszából 
született. „Fölébredtünk — hangzottak Kós Károly szavai. — Látni akarunk tisztán. 
Szembe akarunk nézni az Élettel, tisztában akarunk lenni helyzetünkkel. Ösmerni akarjuk 
magunkat. Számba kell vennünk erőinket, szerveznünk kell a munkát, tudnunk kell a célt, 
amit el akarunk érni. ( . . . ) kiáltok! Neked: Erdély, Bánság, Körösvidék és Máramaros 
ezeresztendős magyarsága: Ébredj kétesztendős álmodból, szemedet nyisd ki, nézz széjjel 
és állj az új életben tusakodni akarók közé. A rohanó idő füledbe harsogja: elég a 
passzivitásból. Ami eddig orvosság volt és védelem is talán, de mindenesetre becsület volt, 
méreg az ezentúl és gyávaság. Kiáltom a jelszót: építenünk kell, szervezkedjünk át a 
munkára. Kiáltom a célt: a magyarság nemzeti autonómiája. ( . . . ) Ezt kiáltom és hinni 
akarom, hogy nem leszek mégsem pusztába kiáltó szó csupán . . . " Kós Károly a világ-
háború után kialakult kelet-közép-európai realitások elfogadását sürgette, őszinte meg-
értést kívánt a többségi nemzet és a kisebbségek között, s ezért állampolgári lojalitást 
hirdetett a román állam iránt. „Nyíltan és őszintén valljuk — jelentette ki —: inkább 
vagyunk lojálisak, mint rebellisek, inkább építők, mint rombolók, inkább nyílt barátok, 
rnint titkos ellenségek." A magyar—román megbékéléstől, a kölcsönös bizalom kialakulá-
sától várta a nemzetiségi kívánságok teljesülését; a nemzeti nyelv és kultúra fenntartását, a 
szociális biztonságot és a kisebbség gazdasági fejlődését. 

Kós Károly a nemzetiségi autonómia szavatolásában és felépítésében látta a romániai 
magyarság fennmaradásának és fejlődésének zálogát. (Az autonómiát kilátásba helyezték 
a gyulafehérvári határozatok és a párizsi kisebbségi szerződések is.) A Kiáltó szó másik két 
szerzője: Paál Árpád és Zágoni István az autonómia rendszerének bővebb kifejtésére, jogi 
és történeti megalapozására vállalkozott. A nemzetiségi kultúra önálló fejlődésének és a 
nemzetiségi szervezkedés szabadságának biztosításán kívül területi autonómiát és a 
nemzeti kataszter felállítását követelték. A nemzetiségi jogok fejlesztését a demokratikus 
kibontakozás körében szerették volna elérni, arra számítottak, hogy az a felszabadulási 
folyamat, amely az első világháború után kezdetét vette az elnyomott társadalmi 
osztályok vagy a gyarmati népek között, a nemzetiségi szabadságot is elő fogja majd 
mozdítani. „ . . . az újabb korok — érvelt Paál Árpád — szélesebb néprétegeket öleltek 
bele a szabadságba a megelőző koroknál. ( . . . ) És érezvén napjaink feszültségeit, 
szemünk előtt látván a néprétegek és új meg új tömegek öntudatosságának a kialakulásait, 

3 9Jászi Oszkár a lap 1921. jan. 23-i számában érvelt з politikai aktivitás mellett: „A magyarságnak 
az egész vonalon el kell helyezkednie az új államiság kereteiben. Minél több szellemi és erkölcsi értéket 
fog adni ennek az új államkeretnek, annál hatékonyabban fogja vindikálhatni az ó't megillető'jogokat 
és szabadságokat." A lapról: Kovács János: A „Bukaresti Hírlap" irodalmi törekvései. Nyelv- és 
Irodalomtudományi Közlemények 1968. 1. sz. 29 -40. 

4"Kiál tó szó Erdély, Bánság, Körösvidék és Máramaros magyarságához. Cluj-Kolozsvár 1921. A 
röpirat Emil Macelariu cenzor jóindulata révén jelent meg, a hatóságok elkobozták, s eljárást indítottak 
a cenzor ellen. Vö. Kós Károly (nyilatkozata). Веке György: Tolmács nélkül. Interjú 56 íróval a 
magyar-román irodalmi kapcsolatokról. Bukarest, 1973. 14. 
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tisztában kell lennünk vele, hogy ezek nem egy-egy úgynevezett vezérnek a lázításai, 
hanem sorsszerű megnövekedések és kibontakozások. A jelen csak folytatja a múltat, s ha 
a rnúit újabb és újabb népszélességeket vett föl a szabadságba, a jövő hatványozni fogja a 
szabadságok kiszélesedését." A demokratikus fejlődés reményében, a nemzetiségi szervez-
kedés demokratikus programja alapján javasolta Paál Árpád, hogy a tervezett nemzetiségi 
pártalakulás azokkal az erőkkel kössön szövetséget, amelyek érdekeltek a demokratikus 
kibontakozásban. Vagyis a polgári radikalizmus mellett a szocialista pártokkal és a 
munkásmozgalom szervezeteivel.41 

A Kiáltó szó a nemzetiségi közélet és a magyar—román együttélés demokratikus 
programját vázolta fel. A nagybirtokos-nagytőkés körök siettek elhatárolni tőle magukat, 
egységbontással, sőt „nemzetárulással" vádolták meg Kós Károlyt és társait.42 A népi 
radikálisok szervezkedése mégis folyt tovább. 1921 májusában a sztánai „vaíjúvárba" 
húzódott Kós Károly, valamint néhány kalotaszegi értelmiségi, Bokor Márton, Bod 
László, Kapdebó Szilárd, Nagy Miklós felhívást intézett Kalotaszeg népéhez: „Szólunk 
tehát hozzátok Kalotaszeg harmincezernyi magyar népe és felszólítunk: állj fel, sorakozz 
teljes számmal a zászló alá, melyet kibontottunk. Harcolni akarunk az alkotmányban 
biztosított jogainkért, harcolni akarunk nyelvünk, vallásunk és kultúránkért, harcolni 
akarunk földünkért, vagyonunkért, boldogulásunkért."43 A felhívás az Erdélyi Magyar 
Néppárt megalapítását jelentette be. A párt programja a gyulafehérvári határozatok 
megvalósítását, az alkotmányos szabadságjogok helyreállítását, társadalmi reformokat 
sürgette. 1921. június 5-én Bánffyhunyadon folyt le a párt alakuló nagygyűlése. A gyűlés 
szónokai: Bokor Márton református lelkész és Kós Károly tárgyalásokra szólított fel 
Erdély népei között. Szervező bizottság alakult, elnökké Albrecht Lajos ügyvédet, tit-
kárrá Kós Károlyt választották.44 

A népi radikálisok szervezkedésének hírére mozdult meg a konzervatívok tábora, 
amely nem akarta engedni, hogy a politikai vezető szerep kicsússzon a „történelmi 
osztályok" kezéből.45 1921. január 9-én tárgyalások kezdődtek Kolozsvárott annak 

4 1 Paál Árpád rokonszenvvel nyilatkozott a munkásmozgalomról és visszautasította a reakciós 
körök vádjait: „Meg keH éreznünk, hogy nemcsak magunknak vagyunk a problémái s nemcsak 
államunkkal van elintézni valónk, hanem még nagyobb emberi közösségeknek is részesei vagyunk. 
Vannak nagy világszolidaritások, melyeket meg kell éreznünk és amelyekbe építő' kedvvel kell be-
kapcsolódnunk. ( . . . ) Az .átkos' nemzetköziséget, az irredentizmus és bolsevizmus rémeit festet tük 
oda minden felemelkedni akaró szabadságvágy diszkreditálására, holott meg kell éreznünk, hogy csak a 
nagy összefüggések hozzák el a mi kicsi élctköreinknek a produktívabb, a munkásabb és az örven-
dezőbb napokat ." Május elsején. Napkelet 1922. II. 1 - 2 . 

Kós Károly: Kalotaszegi vállalkozás. Korunk 1971. 1501-1512. 
4 'Kalotaszeg megmozdult. Keleti Újság 1921. máj. 31. 
4 4 Zászlóbontás Kalotaszegen. Keleti Újság 1921. jún. 7. A pártalakulást a román sajtó is kedvezően 

fogadta, mint a magyarság politikai aktivitásának kezdetét. A román sajtó Bánffyhunyadról. Keleti 
Újság 1921. jún. 9. A pártalakulásról: Kós Károly: Kalotaszegi vállalkozás. Korunk 1971. 1501 — 1512., 
Varró János: Kós Károly, a szépíró. Kolozsvár 1973. 8 1 - 8 4 . 

4 5 Paál Árpád, a népi radikálisok egyik vezetője is így magyarázta a kolozsvári szervezkedés 
indítékait: „a passzív oldal veszélyeztetve érezte a saját politikai súlyát, s ezért sietett a Magyar 
Szövetség alapeszméjét és a nyilvánosságra való kilépés hangulatát a maga számára lefoglalni, és az 
akti» oldal cselekvési vágyát oda mérsékelni, hogy mégis inkább a sérelmi politika maradjon a 
magyarság politizálásának a legfőbb eleme, s valahogy bele ne vegyüljön a magyarság Románia politikai 
életének az alkotó együttműködésébe. A magyarság pártalakulásai. Napkelet 1921. II. 1340-1343 . 
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érdekében, hogy megalakuljon a romániai magyar nemzetiség egységes szervezete. A 
politikai aktivitás megindítását készítette elő az is, hogy az erdélyi magyar egyházak 
püspökei hűségesküt tettek Ferdinánd román király előtt.46 1921. július 6-án Kolozs-
várott megalakult a Magyar Szövetség, amely pártok felett álló egyetemes képviseletnek 
tekintette magát. „Ezt a szervezetet — jelentette ki a kezdeti mozgalmakban vezető 
szerepet játszó volt kolozsvári főispán, Grandpierre Emil — a békeszerződés a nemzeti 
kisebbség fogalmában rendelkezésünkre bocsátotta, csak természetes, hogy ezt az adott és 
az egyetemes és állandó képviseletre egyedül alkalmas formát kellett választanunk, a mi 
pártokon felül álló, minden magyar gondolatot, érzést és akarást magába foglaló szer-
vezetünk megalkotásánál."47 Az egyetemes képviselet elvét hangsúlyozta a Szövetség 
szervezeti szabályzata: „Románia egész magyarsága, mint egységes és azonos nemzeti 
kisebbség, egy összefogó, általános politikai szervezetben egyesül, amelynek célja Románia 
egész magyarságának, mint egységes kisebbségnek képviselete."48 A Szövetség irányítása 
az erdélyi magyar politikai élet konzervatív vezetőinek kezébe került. Elnöke br. Jósika 
Samu, a magyar főrendi ház utolsó elnöke, ügyvezető alelnöke Haller Gusztáv, volt 
kolozsvári polgármester, alelnökei Ugrón István, Grandpierre Emil, gr. Béldi Kálmán és 
dr. Ferenczy Géza lettek. A szervezők szorgalmazására a kalotaszegi Néppárt vezetői is 
csatlakoztak a Szövetséghez, Albrecht Lajos alelnöki, Kós Károly titkári megbízatást 
kapott. A Magyar Szövetség hozzálátott szervezeteinek kiépítéséhez, tevékenységét a 
román hatóságok 1921. október 30-án kiadott rendelkezése tiltotta be. 

A Szövetség betiltása után a Magyar Néppárt újjáalakult. Az 1922. január 15-én 
Kolozsvárott rendezett országos gyűlésen Kecskeméthy István református teológiai tanárt 
választották elnökké. Márciusra a kormány kiírta a parlamenti választásokat, s a nemzeti-
ségi közélet konzervatív csoportja, a néppárti szervezkedés ellensúlyozására, február 12-én 
Kolozsvárott megalakította a Magyar Nemzeti Pártot. A párt elnöke Ferencz József 
unitárius püspök, titkára dr. Székely Endre lett. Két magyar párt indult volna a választá-
sokon, midőn a kormány úgy döntött, hogy ideiglenesen engedélyezi a Magyar Szövetség 
felújítását. Az 1922. március 6-án és 7-én tartott választás volt az első, amelyen a 
romániai magyarság is az urnákhoz járult. A választásokat lonel Bratianu liberális kor-
mánya rendezte, amely a regáti bojárok és nagytőkések érdekeinek képviselője volt. A 
kormány nemcsak a nemzetiségi pártok, hanem az erdélyi román polgárságot képviselő 
Nemzeti Párt jelöltjeinek megválasztását is igyekezett megakadályozni. A parlamenti 
választásokat ezért féktelen terror és csalás kísérte. Iuliu Maniu, a Nemzeti Párt vezére, a 
királyhoz intézett memorandumában a következő szavakkal bélyegezte meg a ható-
ságokat: „A választások a legvadabb korrupció, vesztegetés, letartóztatások, lázadásra 
szítás, jelöltek elfogatásának, fogvatartásának eredménye, ( . . . ) a választás napja Erdély-
ben a gyász és reménytelenség napjává vált s nemzeti szégyenbe és európai botrányba 
fulladt."4 9 A romániai magyar nemzetiség országos számarányát tekintve nagyjából 

4 6 A püspökök eskütételét Octavian Goga Kultuszminiszter készítette elő. 1921. március 19-én gr. 
Mailáth Gusztáv Károly erdélyi és Glattfelder Gyula csanádi, április 9-én gr. Széchenyi Miklós nagy-
váradi róm. kat. püspök és Nagy Károly református püspök, majd Ferencz József unitárius püspök tett 
esküt. Vö. Mikó Imre: Huszonkét év. 2 2 - 2 3 . 

4 11dézi: M f ó Imre i. m. 2 3 - 2 4 . 
4 'Mikó Imre i. m. 24. 
4 9 Idézi Mikó Imre i. m. 28. 
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25-30 mandátumra számíthatott volna, ehelyett csupán egyetlen jelöltjét sikerült meg-
választania: Bernády Györgyöt a nyárádszeredai kerületben. A pótválasztáson még 
mandátumhoz jutott Sándor József Sepsiszentgyörgyön és Zima Tibor Aradon. A szená-
tusban szintén hárman képviselték a magyar nemzetiséget: Székelyudvarhelyről Pál István 
apátplébános, Temesvárról dr. Fülöp Béla és Csíkból br. Jósika Samu. A bukaresti 
parlament magyar nemzetiségi képviselőcsoportja a konzervatívok kezébe került. 

A választások után a kormány a Magyar Szövetség működését véglegesen megszüntette, 
s azt sugalmazta a szövetség vezetőinek, hogy a romániai magyarság átfogó nemzetiségi 
szervezete helyett politikai pártot alapítsanak. 1922. augusztus 5-én Kolozsvárott 
Grandpierre Emil elnökletével újjáalakult a Magyar Nemzeti Párt. A pártalakító nagy-
gyűlés Sándor József javaslatára pártfúziót ajánlott a Magyar Néppártnak. Hosszas meg-
beszélés-sorozat indult a két párt között az egyesülés feltételeiről. A néppárt vezetőinek 
egy része fenn akarta tartani a párt függetlenségét, ebben látva a demokratikus szervez-
'kedés folytatásának zálogát. „A közös érdekek egységes védelmét csak a pártok önálló-
ságának az alapján lehet ma a tartósság és életerő jegyében felépíteni" — hangoztatta 
Weiss Sándor, a liberális Keleti Újság főszerkesztője.50 A nemzetiségi egység jelszava, 
amelyet a konzervatív politikusok hirdettek, azonban eresebbnek bizonyult a polgári és 
népi radikálisok szervezkedési kísérleténél. Az ébredező közvélemény a nemzetiségi egy-
ség eszméjét mindennél fontosabbnak tekintette, s ezért a Néppárt hamarosan arra 
kényszerült, hogy elfogadja a Nemzeti Párt egyesülési javaslatát. A pártfúzió a politikai 
egyezkedés körülményei között ment végbe, látszólag kompromisszumra vezetett, ez a 
kompromisszum viszont a konzervatív körök érdekeinek kedvezett. Valójában nem párt-
fúzió történt, hanem a Néppárt egyszerűen beolvadt az erősebb Nemzeti Pártba, az új 
pártalakulat lényegében a konzervatív politikusok programja alapján és vezetésével jött 
létre. 

Az egységes Magyar Párt alakuló nagygyűlését 1922. december 28-án tartották Kolozs-
várott. A nagygyűlés kinyilvánította, hogy a nemzetiségi politikai életet a gyulafehérvári 
határozatok és a párizsi kisebbségi szerződésjogi alapjára akaija építeni. Majd a következő 
határozatot fogadta el: „A Romániában élő magyar nemzetiségű állampolgároknak 1922. 
évi december 28-ik napjára Kolozsvárra összehívott képviselete örömmel veszi tudomásul 
a Magyar Nemzeti Párt és a Magyar Néppárt egyesülését, s a romániai magyar nemzetiségű 
állampolgárok egységes és egyetemes politikai szervezeteként megalakítja a Magyar Pártot, 
melynek elnökévé közfelkiáltással br. Jósika Sámuel urat hívja meg."51 Jósika Sámuel 
elnöki beköszöntőjében bejelentette, hogy az egységes pártot a feloszlatott Magyar 
Szövetség programja: a nemzetiségi egység alapján kívánja kiépíteni. Az elhangzott fel-
szólalások a választói névjegyzék újbóli összeállítását, a lajstromos szavazás bevezetését, a 
magyar egyházi iskolák autonómiájának fenntartását és a közszolgálatból elbocsájtott 
tisztviselők helyzetének rendezését követelték. Jósika mellé alelnökké választották 
br. Ambrózy Andort, Barabás Bélát, dr. Bernády Györgyöt, Grandpierre Emilt, Haller 
Gusztávot, Jakabffy Elemért, Kecskeméthy Istvánt, Szabolcska Mihályt, Sándor Józsefet, 
br. Szentkereszty Bélát, Túri Kálmánt és Ugrón Istvánt. Az új párt vezető testülete a régi 

5 0Néppárt , egység és közeli jövendő. Napkelet 1922. I. 9 2 - 9 4 . A pártfúzió ellen szólalt fel Paál 
Árpád is: A magyarság pártalakulásai. Napkelet 1921. II. 1340-1343 . 

5 1 IdéziMikó Imre i. m. 41. 
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Magyarország közéletének képviselőiből, birtokosokból és tőkésekből alakult.5 2 A Nép-
párt demokratikus törekvései vereséget szenvedtek, a népi radikálisok nagyrésze az egy-
séges pártban nem is vállalt szerepet.5 3 

1923 júliusában elhunyt br. Jósika Samu, s bár az elnöki szék legesélyesebb jelöltjének 
Bemády Györgyöt tartották, a párton belüli taktikázás eredményeként a vezetést 
egyelőre Ugrón István vette át. A Magyar Párt mindinkább egy zártkörű politikai csoport 
kezébe került, amely a „történelmi osztályok" érdekeinek védelmét tekintette elsőrendű 
feladatának. Ahelyett, hogy kiépítette volna a nemzetiségi pártalakulat tömegbázisát, s 
támogatást keresett volna az ország más nemzetiségeinél, valamint a román politikai élet 
demokratikus mozgalmainál, a kisebbségek erőszakos beolvasztására törekvő jobboldali 
román pártokkal szövetkezett. A Magyar Párt vezetősége a maga parlamenti képviseletét, s 
ennek révén a „történelmi osztályok" maradék gazdasági és társadalmi befolyásának 
megóvását tekintette elsődleges céljának, s ennek érdekében választási paktumokat kötött 
a győzelmi esélyekkel induló román nacionalista pártok vezetőivel. Bernády György a 
liberálisok, Sándor József a nemzetiek irányában tájékozódott, végül azonban a párt-
vezetés egyrésze: Gyárfás Elemér, Grandpierre Emil, Szele Béla és mások Avarescu 
tábornok és Cctavian Goga jobboldali radikális Néppártjával kötött 1923. október 23-án 
Bukarestben megállapodást. Az egyezmény, amelyet Avarescu november 25-én Goga 
csúcsai kastélyában (A Boncza Miklós—Ady Endre-féle kastélyban) írt alá, „csúcsai 
paktum" néven vonult be a romániai magyar nemzetiség történetébe. A paktum választási 
szövetséget és közös parlamenti frakciót helyezett kilátásba, alaposan megnövelve ezzel az 
erdélyi román vidékeken teljességgel népszerűtlen Néppárt választási esélyeit. Ennek 
ellenértéke gyanánt a Néppárt a Magyar Párt számára tizennyolc képviselői és tíz szenátori 
mandátumot ígért, valamint azt, hogy választási győzelme esetén orvosolni fogja a 
romániai magyarság legfőbb nemzetiségi sérelmeit.54 A „csúcsai"megállapodással számos 
magyar párti vezető, közöttük maga Ugrón István, Sándor József és Bernády György sem 
értett egyet, s az erdélyi magyar sajtóban is heves viták folytak a paktum körül. S 
minthogy a soron következő választásokat a liberális kormány rendezte, többen sürgették 
a pártvezetést, hogy ne a néppártiakkal, hanem a liberálisokkal kössön választási szövet-
séget. Ugrón István 1926. február 1-én Avarescuhoz intézett levelében felmondta a 
„csúcsai paktumot", s a Magyar Párt az 1926. február 17—20-i közigazgatási választásokra 
a kisebbségi jogok érvényesülését minden eszközzel akadályozó liberális párttal kötöt t 
egyezményt. Az újabb paktum eredményeként megerősödött a párt városi és megyei 
képviselete, s Bemády György ismét Marosvásárhely polgármestere lett. 

A közigazgatási választások után alig egy hónappal azonban lejárt a kormány négyéves 
mandátuma, s a király váratlanul nem Bratianut, hanem Avarescu tábornokot bízta meg a 

5 2 Jósika Sámuel a magyar főrendiház utolsó elnöke, Barabás Béla függetlenségi párti képviselő, a 
delegáció elnöke, Ugrón István diplomata, Sándor József és Jakabffy Elemér képviselő, Grandpierre 
Emil főispán, Bernády György Marosvásárhely, Haller Gusztáv Kolozsvár polgármestere, br. Szent-
kereszty Béla földbirtokos, br. Ambrozy Andor a Bánság, Tun Kaiman ügyvéd Nagyvárad közeleté-
nek vezető képviselője, Kecskeméthy István (az egyetlen néppárti politikus) református teológiai tanár, 
Szabolcska Mihály a konzervatív irodalom népszerű költője volt. Vö. Mikó Imre i. m. 42. 

5 3 V ö . Kacsó Sándor: Virág alatt, iszap fölöt t . Bukarest 1971. 268-269 . 
5 4 A paktum szövege: Mikó Imre i. m. 2 7 4 - 2 8 4 . Vö. Kacsó Sándor i. m. 329 -392 . 
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képviselőválasztások lebonyolításával. A néppárti kormány belügyminisztere, Octavian 
Goga a liberálisok által alkotott 1926. március 27-i választási törvényt alkalmazta, amely 
úgy volt megszerkesztve, hogy eleve biztosítsa a kormány választási sikerét. A Magyar Párt 
a „csúcsai" megállapodás felmondása miatt igen kínos helyzetbe került. Ugrón István 
lemondott elnöki megbízatásáról, s a párt vezetését gr. Bethlen György vette át. Gyárfás 
Elemér, az új pártelnök megbízásából, tárgyalásokba kezdett Octavian Gogával a fel-
mondott egyezmény helyreállításáról. Minthogy a Néppártnak szüksége volt az erdélyi 
magyar szavazókra, a tárgyalások eredménye nyomán „választási kartell" született, amely 
nem írta elő közös parlamenti frakció megalakítását, viszont kilátásba helyezte, hogy a 
néppárti kormány figyelembe veszi majd a legégetőbb magyar nemzetiségi kívánságokat. 
A választásokon a „kartellszerződésnek" megfelelően tizenöt magyar képviselő és tizenkét 
magyar szenátor jutott a bukaresti parlamentbe.55 Avarescu tábornok kormányzása 
azonban csak egyetlen éven át tartott, 1927-ben Bratianu kierőszakolta a választásokat, és 
a román politikai élet „váltógazdaságának" megfelelően ismét a liberálisok rendezték meg 
ezeket. A Magyar Párt ezúttal Hans Otto Roth német nemzetiségi pártjával kötött 
választási kartellt. Az 1927. július 7-10-i választásokon nyolc magyar és hét német 
képviselő, valamint egyetlen magyar szenátor ju to t t mandátumhoz.5 6 Ezt a választást is 
általános hatósági erőszak és csalás jellemezte, a liberálisok valósággal lehengerelték az 
ellenzéki jelölteket. 

A liberális kormány uralomra jutása általános elégedetlenség forrása lett, az ország 
szinte polgárháborús hangulatba került. Maniu Nemzeti Parasztpártja, amely az erdélyi 
Nemzeti Párt és az ókirályságbeli Parasztpárt egyesülése révén jött létre, 1928. május 6-án 
Gyulafehérváron nemzeti gyűlést hívott össze, amely határozatilag az ország ellenségének 
nyilvánította a kormányt és megdöntésére szólította fel a néptömegeket. Időközben 
elhunyt Ferdinánd király és Ionel Bratianu, „Nagyrománia" megalapítója, az államfői 
jogokat a visszavonult Károly trónörökös és a kiskorú Mihály király helyett háromtagú 
régenstanács gyakorolta. Az erősödő ellenzéki mozgalom végül is felőrölte a liberális 
kormányzatot, s az 1928. december 12-15-i választásokon a Nemzeti Parasztpárt válasz-
tási visszaélések nélkül szerzett hatalmas parlamenti többséget. A Magyar Párt első ízben 
indult egyedül, választási sikerét jelezte, hogy 172 699 szavazatot és tizenhat képviselői, 

5 5 A megválasztott magyar képviselők: dr. Parecz Béla ügyvéd (Arad), dr. Kotzó Jenő és dr. Weisz 
Sándor szerkesztő (Bihar), dr. Szele Béla ügyvéd (Brassó), dr. László Dezső ügyvéd és dr. Willer József 
volt lugosi alpolgármester (Csík), dr. Török Andor és Ignácz László (Háromszék), dr. Bernády György 
és dr. Szoboszlay László (Maros-Torda), dr. Paál Árpád (Szatmár), br. Jósika János (Szilágy), 
gr. Bethlen György, dr. Sebest János volt alispán és I-aár Ferenc ref. lelkész (Udvarhely); szenátorok: 
Barabás Béla volt függetlenségi párti képviselő (Arad), Kacsán János (Bihar), dr. Gyárfás Elemér, volt 
főispán (Csík), Sándor József (Háromszék), gr. Teleki Arthur (Maros-Torda), Domahidy Elemér 
(Szilágy), dr. Balogh Arthur egy. tanár (Kolozs), dr. Tornya Gyula ügyvéd (Temes), Szakács Péter 
földbirtokos (Udvarhely), Görög Joachim plébános (Csík), dr. Ferenczy Géza unitárius egyházi fő-
gondnok (Háromszék), Molnár Kálmán (Udvarhely). Hivatalból a szenátus tagja lett gr. Mailátfi Károly 
Gusztáv gyulafehérvári r. kat. és dr. Makkai Sándor erdélyi ref. püspök. 

"Képviselők: dr. László Dezső és dr. Willer József (Csík), br. Szentkereszty Béja (Háromszék), 
gr. Bethlen György (Kolozs), dr. Szoboszlay László (Maros-Torda), dr. Paál Árpád (Szatmár), 
br. Jósika János (Szilágy), dr. Balogh Elek (Torda-Aranyos); szenátor Gyárfás Elemér. 
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valamint hat szenátori mandátumot kapott.5 7 Ezzel a román parlament második leg-
erősebb pártja lett. 

A Magyar Párt elért néhány sikert a parlamenti választásokon, s így lehetősége támadt 
arra, hogy a nemzetiségi érdekeket az országos politika fórumain képviselje. A párt 
működését azonban alapvető szerkezeti hibák terhelték: vezetését a „történelmi osz-
tályok" sajátították ki, s ezért nem képviselhette a nemzetiségi dolgozó tömegek érdekeit. 
A pártnak valójában nem voltak tömegkapcsolatai, választási sikerei jórészt onnan szár-
maztak, hogy a magyar választók nem láttak alternatívát maguk előtt. A Magyar Pártnak 
erős belső ellenzéke volt, amely a néppárti örökség érvényesülését szerette volna elő-
segíteni, és a dolgozó magyar tömegek törekvéseihez akarta közelíteni a hivatalos nemzeti-
ségi pártpolitikát. A belső ellenzék támadta a magyar párti vezetés arisztokratikus jellegét 
és hierarchikus felépítését, az Avarescuval és Bratianuval kötött választási szövetségeket. 
A parasztság és a munkásság erőteljesebb mozgósítását, képviselőinek a pártvezetésbe való 
bevonását szorgalmazta. Krenner Miklós, a polgári radikális értelmiség népszerű közírója a 
nemzetiségi társadalom összefogására biztatott: „A kisebbségi küzdelem csonka és erőtlen 
marad, ha nem vívja meg az egész magyarság akár egy párt, akár szövetkezés formájában: 
munkás, paraszt, polgár, arisztokrata egyesülten."58 A Magyar Párt 1924. december 
14-én tartott brassói nagygyűlésén kaptak első alkalommal kifejezést a belső ellenzék 
kívánságai. A viták azonban hamarosan elsimultak, minthogy a román sajtó és Tatarescu 
belügyi alminiszter erősen támadta a pártot, többek között Csetri János marosvásárhelyi 
munkás felszólalása miatt. A felszólalót kommunista propagandával vádolták meg, és a 
magyar párti vezetőkre is rásütötték a kommunistákkal való szövetkezés meglehetősen 
képtelen bélyegét. E gyanúval még az ügyészség is foglalkozott. A külső és belső viták 
után azonban a párt földbirtokos-tőkés vezetősége a helyén maradt, sőt megerősödött. 
„A brassói magyar párti gyűlés — jelentette ki Kós Károly — a magyar demokrácia 
határozott vereségét jelenti ( . . . ) A brassói nagygyűlés nem volt a romániai magyarságé, 
hanem egy érdekelt társaságé, amely egy ezeréves hűbéruralom beteg maradványait 
képviseli."59 

A belső ellenzék megszervezése a Magyar Párt 1926. évi nagygyűlése előtt vett új 
fordulatot. Krenner Miklós körlevelet bocsájtott ki, amely mélyreható bírálatban része-
sítette a magyar párti vezetőséget és politikát. „Meggyőződésem — hangoztatta a többi 
között —, hogy az erdélyi magyar politika nem magról, hanem dugványról nőtt fel. A 
széles tömegek lelkisége nem jut benne igazi érvényhez, a magyar szervezet gyökérzete 
általában nem eléggé szétágazó és így táplálása is fogyatékos. Hitem, hogy a Magyar Párt 
vezetősége nem tükrözi pontosan a kisebbségi magyar nemzet rétegződését és idegdúcait, 
azért nincs elengendő súlya és hatásos politikája. ( . . . ) Megállapításom, hogy a Magyar 
Párt kissé jobbra tolódott el, holott egy szárnyat sem szabad szolgálnia, és csak akkor 

5 7 Képviselők : dr. Parecz Béla (Arad), Hegedűs Nándor (Bihar), Szabó Béni (Brassó), dr. László 
Dezső, dr. Willer József (Csík), br. Szentkereszty Béla, Dr. Jakabffy Elemér (Háromszék), dr. Barabás 
Béla (Kis-Küküllő), Vásárhelyi János (Kolozs), dr. György József (Maros-Torda), dr. Paál Árpád 
(Szatmár), br. Jósika János (Szilágy), id. Barabás Béla (Torda-Aranyos), gr. Bethlen György, Laár 
Ferenc, dr. Abrudbányai Ede (Udvarhely); szenátorok: dr. Gyárfás Elemér, dr. Pál Gábor (Csík), 
Sándor József, dr. Fábián László (Háromszék), dr. Balogh Arthur, dr. Sebesi János (Udvarhely). 

5 "Szétesés és tömörülés. Magyar Kisebbség 1924. 24. sz. 
5 ' I déz i Kacsó Sándor i. m. 380. 
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nevezhető igazán egységesnek, ha közös alapzatra hoz minden védő nacionalizmusra és 
kisebbségi alkotómunkára elszánt elemet. A román közélet különös nehézségei között 
csak egy Magyar Párt lehetséges, de ennek szigorúan középúton kell haladnia, amely a 
haladó polgári gondolkodásra is kitérül. A paraszt, az iparos, a kereskedő, a szellemiség 
lelkéből éppen úgy merít, mint a szigorúan történeti osztályok életképes hagyományaiból. 
Meggyőződésem, hogy a belső erő hiánya miatt a kisebbségi politika nem elég hatályos az 
uralkodó nemzet felé és saját tömegei irányában."60 Krenner Miklós kezdeményezéséhez 
Kecskeméthy István, Kós Károly, Paál Árpád, Zágoni István, Zima Tibor, Tabéry Géza, 
Weisz Sándor, Makkai Domokos, Ugrón András és a „vörös gróf ' : Toldalaghi Mihály 
csatlakozott. A megszületett „reformcsoportot" támogatta a kolozsvári Keleti Újság és az 
Ellenzék, valamint az Ellenzék mögött álló gr. Bánffy Miklós tekintélye is.61 

A „reformcsoporf ' a Magyar Párt átszervezését követelte, azt, hogy a munkások és 
földművesek képviselőit is vonják be a párt vezető szerveibe. 1926. szeptember 26-i 
értekezletén beadvánnyal fordult a párt elnökségéhez, és ez ígéretet is tett néhány 
szervezeti reformra, miközben a kívánságok nagyrészét elvetette. Az október 10-11-én 
Gyergyószentmiklóson rendezett nagygyűlésen a reformistákat képviselő Krenner Miklós 
békülékeny hangot ütött meg, a megegyezés mégis elmaradt. A párt intéző bizottsága 
elutasította a szervezeti szabályzat megváltoztatására beteijesztett javaslatot, és meg-
erősítette tisztségében a gr. Bethlen György vezette elnökséget. A „reformcsoport" tagjai 
egy ideig még sajtóhadjáratot folytattak a pártelnökség ellen a Keleti Újság hasábjain, 
majd Kós Károly, Weisz Sándor és gr. Toldalaghi Mihály kiléptek a pártból, Kós a politikai 
élettől is visszavonult. A néppárti politikusok és a „reformcsoport" bihari hívei még egy 
alkalommal: az 1927. évi választások előtt kísérletet tettek a demokratikus mozgalom 
újjászervezésével és Kecskeméthy István, Tarnóczi Lajos, Kós Károly, Tabéry Géza, 
Antalffy Endre és dr. Deutschek Géza vezetésével felújították a Néppártot. A néppárti 
mozgalom a román Nemzeti Parasztpárt felé tájékozódott, s az erdélyi dolgozó tömegek 
összefogásának eszméjét támogat ta . 6 2 E pártalakulatnak azonban már nem volt haté-
konyabb szerepe. A romániai magyarság politikai képviselete véglegesen a konzervatívok 
kezébe került, és csak a harmincas években lépett fel, már a fiatalabb nemzedék körében az 
a „magyar párti ellenzék", amelyből később a baloldali, népfrontos jellegű MADOSZ 
kialakult. A húszas évek demokratikus politikai törekvéseit nem kísérte érdemleges siker: 
a nemzetiségi közélet polgári demokratikus és népi radikális mozgalmai arra kény-
szerültek, hogy a kulturális életben keressenek érvényesülést. 

6 0Idézi Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. 135. Vö. Krenner Miklós dr. (Spectator) a nyilvánosság elé 
vitte politikai kezdeményezését. Ellenzék 1926. szept. 22. 

4 1 A „reformcsoport"-ról: Mikó Imre i. m. 6 6 - 7 2 . , Ligeti Ernő i. m. 134-135 . , Kacsó Sándor i. m. 
462., Kós Károly: Kalotaszegi vállalkozás. Korunk 1971. 10. sz. 1501-1512. 

6 2A Néppárt kiáltványa szerint: „kimondjuk azt is, hogy nekünk nem lehet erkölcsileg másutt a 
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KATOLIKUSOK A SZELLEMI ELLENÁLLÁSBAN 

BESZÉLGETÉS KATONA JENŐVEL 

Az MTA Irodalomtudományi Intézetének egyik kutatócsoportja válogatást készít A 
magyar szellemi ellenállás dokumentumai (1938—1945) címmel. E munka keretében több 
magnetofon interjú készült kortársakkal, akik a szellemi élet valamely területén aktív 
szerepet vállaltak a német- és fasisztaellenes mozgalomban. E beszélgetések egyike (a 
Cserépfalvi Imrével a könyvkiadásról készített interjú) megjelent az Új Írás 1979. júliusi 
számában. Az alábbiakban közzétesszük a Katona Jenővel, a magyar haladó katolicizmus 
legjelentősebb publicistájával, a szellemi ellenállás bátor és nagy felkészültségű szerkesztő-
újságírójával folytatott beszélgetés szövegét. Az interjú eredeti, teljes rögzített nyers-
anyagát a Petőfi Irodalmi Múzeum hangszalag-tára őrzi. A beszélgetés előkészítésében és 
annak lefolytatásában az Irodalomtudományi Intézet munkatársai közül részt vett 
Pomogáts Béla, Tverdota György és Vásárhelyi Miklós. 

Az interjú alább közölt részének elkészítésére röviddel Katona Jenő váratlan halála 
előtt került sor. A tragikus esemény megakadályozta, hogy eredeti szándékunk szerint a 
beszélgetést folytatva és kiegészítve a végleges, megszerkesztett szöveget a szerzőnek 
bemutassuk. Az eszmecsere így sajnos csonka és hiányos maradt. Különösen vonatkozik 
ez a beszélgetésünk folytatásaként tervezett második fejezetre, amely Katona Jenőnek és 
folyóiratainak, a Korunk Szavának, illetve a Jelenkornak a korabeli irodalomhoz és 
művészethez fűződő viszonyát elevenítette volna fel. Mégis úgy véljük, hogy az interjú e 
befejezetlen formájában is értékes és pótolhatatlan hozzájárulás a korszak problémáinak, 
a szellemi ellenállás kérdéseinek és különösen a haladó katolicizmus politikai arculatának 
és szerepének megértéséhez. Ezért ítéltük hasznosnak a kényszerűen megszakadt beszél-
getés szövegének közzétételét. Arra törekedtünk, hogy a hangszalagra rögzített interjúnak 
valamennyi, tartalmilag lényeges részletét reprodukáljuk. Csak olyan stiláris módosítá-
sokat eszközöltünk, oly ismétlődéseket vagy utalásokat hagytunk el, melyekkel — legjobb 
meggyőződésünk szerint — egyetértett volna a szerző is, amint azt egyébként egyes 
kitételekre vonatkozóan már a beszélgetés során kifejezetten jelezte is. A hiányokat 
utólag úgy igyekszünk pótolni, hogy áttekintve a Korunk Szava (1931 — 1938) és a 
Jelenkor (1939—1944) évfolyamait, e folyóiratok általános irányzatának jellemzésével és 
vázlatos ismertetésével teszünk kísérletet a kép kiegészítésére. 

Katona Jenő emberi és politikai magatartását — mint az alábbiakból kitűnik — az 
jellemezte, hogy ellentétben számos kortársával, rendkívül tartózkodóan, kritikusan és 
szerényen, sokszor szinte kissé lebecsülve annak jelentőségét ítélte meg saját, valamint a 
nevével fémjelzett irányzat és folyóiratok szerepét. Magyarázható talán ez a beállítottság 
egy harcos és áldozatos élet sok kudarcával és csalódásával is. Gyötrelmesen nehéz, olykor 
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kilátástalannak tűnő feladatra vállalkozott. Mint hivő katolikus a progressziót hirdette egy 
hatalmas konzervatív organizációban, a magyar katolikus egyház keretein belül. Törek-
véseiben nem számíthatott sem az egyházi felettes hatóság, sem a papság jelentős részének 
támogatására, de még a hivők tömegeinek megértésére sem. Eszméi, a demokratikus 
fejlődés perspektívájában megvalósuló nemzeti függetlenség gondolata, számos katolikus 
többségű európai országban (így például Olaszországban, Franciaországban, Belgiumban) 
különösen a második világháború éveiben nagy tábort alkottak a hierarchia és a hivők 
körében. Magyarországon azonban, akárcsak a legtöbb közép- és kelet-európai országban a 
sajátos történelmi, társadalmi és gazdasági fejlődés folytán a katolikus egyházak sorsa 
összefonódott a reakciós, ellenforradalmi rendszerekkel. A haladó katolicizmusnak ilyen 
történelmi-poltikai légkörben nem lehetett esélye arra, hogy tömegbázisra tegyen szert. 
Még kisebbségnek sem minősíthetjük táborát, legföljebb töredéknek. A társadalmi jelen-
ségek horderejét azonban nem csupán a számszerűségek határozzák meg. A magyar 
szellemi ellenállás keretein belül, annak tényleges erejét reálisan felmérve, nem el-
hanyagolható tényező, hogy a fasizmus előretörése idején és a második világháború 
esztendeiben volt Magyarországon egy négy-ötezer példányban megjelenő (akkor ez 
jelentős példányszámnak számított) katolikus folyóirat, amely következetesen harcolt a 
„korszellem" ellen. Említésre méltó, mivel a lap befolyásáról tanúskodik, hogy a Jelenkor 
szerkesztője és némely munkatársai 1939 és 1944 között rendszeresen tartottak előadá-
sokat katolikus egyletekben és egyetemi körökben. Végül különös figyelmet érdemel a lap 
munkatársainak névsora. Katona Jenő mellett a legjelentősebb publicista-újságíró munka-
társak sorában találjuk Szekfű Gyulát, Szabó Zoltánt, Kunszery Gyulát, Lendvai Istvánt, 
Almásy Józsefet, Boldizsár Ivánt, Wesselényi Miklóst, Gogolák Lajost, Horváth Sándort, 
Ferdinándy Mihályt, Ortutay Gyulát, Nagy Tibort, Simándy Pált. 

A Jelenkor gyakran közölte Babits Mihály verseit. Ezenkívül az írók, irodalmárok, 
műkritikusok, műfordítók, tudósok között találkozunk Illyés Gyula, Keresztury Dezső, 
Cs. Szabó László, Márai Sándor, Áprily Lajos, Passuth László, Gyergyai Albert, Bernáth 
Aurél, Oltványi Imre, Révay József, Füsi József, Halász Gábor, Szávai Nándor, Végh 
György, Horváth Béla, Reményik Sándor, Kállai Emő, Kelemen János, Birkás Endre, 
Lengyel Balázs és Ervin Gábor nevével. A munkatársi gárda névsora jelzi a lap színvonalát 
is. A hazai írók műveit egészítették ki külföldi, elsősorban francia katolikus alkotók írásai. 
François Mauriac cikkeit rendszeresen közölték, többször írt műkritikát François Gachot 
és időnként olvashattuk Paul Claudel verseit is. 

A Korunk Szava Katona Jenő szerkesztőségének évei alatt (1935—1938), а Jelenkor 
pedig indulásától megszüntetéséig elsősorban politikai-társadalmi orgánum volt. Arculatát 
a publicisztika határozta meg. A vezércikkek zömét maga Katona Jenő írta. Ezeket 
egészítették ki a belső cikkek, az aktuális politikai glosszák, a történelmi és művelődés-
történeti írások. Valamennyinek közös jellemzője, hogy a katolikus hit tételes tanításai-
nak és a keresztény humanizmusnak alapjáról fordultak szembe a fasizmussal, az „új 
barbársággal", pogánysággal, faji mítoszokkal. Egyszóval a náci fasizmusnak mindazokkal 
a tanításaival, amelyek sértették a keresztény világnézetet. 

Egyik legelevenebb rovata volt a lapnak a Zord idők, amely polemikus élű, szatirikus 
hangvételű és a szélsőjobboldali nézetekkel vitázó glosszákat jelentett meg, pellengérre 
állítva a hazai fasizmus ostobaságait és galádságait. Más irányzatokkal, így a' hivatalos 
kormánypolitikával, Katona Jenő lehetőleg kerülte a vitát. Ugyanakkor nem kezde-
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ményezett párbeszédet egyéb ellenzéki, baloldali áramlatokkal sem. Érdekesen tükrözik a 
Korunk Szava és a Jelenkor egyes számai a haladó katolicizmus viszonyát a hivatalos 
katolikus egyházhoz. Katona tartózkodik a bírálattól, polémiától. Nem foglalkozik 
nyilvánosan a hierarchia vagy az egyház hivatalos, kifogásolható megnyilvánulásaival, vagy 
éppen a nyílt kiállás elmulasztását sem hánytorgatja fel. Ellenben kiemeli és kommentálja 
azokat az egyházi kinyilatkoztatásokat, hazaiakat és külföldieket egyaránt, amelyekben 
valamilyen formában fölfedezhetők a fasiszta eszmékkel való szembefordulásnak akár 
rejtett jelei, esetleges célzásai, utalásai. Szívesen közli egyházi személyeknek olyan leveleit, 
nyilatkozatait, melyek egyetértésüket fejezik ki a lap irányvonalával. 

A progresszív katolikusok tartózkodását és hangsúlyozott különállását feltehetően az a 
taktikai meggondolás motiválta, hogy nem akart ürügyet szolgáltatni az amúgyis gyana-
kodó klérus nyflt elmarasztalására. Hiszen a hivatalos egyház közel egy évtizeden 
keresztül legföljebb eltűrte a Korunk Szavát és г Jelenkort, de még ennek a hallgatólagos 
elnézésnek is az volt az ára, hogy a lap nem érinthet olyan kérdéseket, amelyek a 
hierarchia érdekeit sértik. Ezzel magyarázható, hogy az éles és kombattáns antifasiszta 
polémia árnyékában rendkívül visszafogottnak és elvontnak tűnik a Jelenkor általános 
társadalombírálata, valamint az is, hogy a haladó katolikusok nem keresik a kapcsolatot 
más ellenzéki, antifasiszta és németellenes áramlatokkal. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a 
hivatalos egyházi elítélés esetén Katona Jenő folyóiratai eljátszották volna annak lehető-
ségét, hogy katolikus rétegekre hassanak, sőt alighanem elhagyta volna helyét a munka-
társak egy része is. Az adott körülmények között tehát utólag is csak helyeselhető a 
Korunk Szava és a Jelenkor céltudatos és megfontolt irányvétele. E tartózkodással 
magyarázható, hogy a folyóiratokban jó darabig nem részesült kellő bírálatban a katoliciz-
musnak az a szélsőjobboldali irányzata sem, amely fasiszta velleitásokat árult el, 
különösen annak korporativ megnyilvánulásai iránt mutatott rokonszenvet és példa-
képpen emlegette a portugál katolikus hivatásrendi fasiszta rendszert. 

Megváltozott a helyzet 1943 nyarán. Elsősorban a háború alakulásának hatására 
fordulat érlelődött a magyar közvéleményben és a politikai életben. A németek súlyos 
katonai vereségei után bomlásnak indult a magyar szélsőjobboldal tábora, és fokozódott a 
németellenes demokratikus erők aktivitása. A hangulatváltozáshoz igazodott a katolikus 
egyház is. A hivatalos sajtóban és a magas rangú egyházi személyiségek beszédeiben, 
cikkeiben megerősödött a bírálat a keresztényellenes hitleri eszmékkel és a nemzeti 
szocializmus gyakorlati politikájával szemben, másrészt azonban az egyház a keresztényi 
megbocsátás szellemében felmentést hirdetett azok számára, akik az elmúlt esztendőkben 
eltévelyedtek és a fasizmus szolgálatába léptek. 

A Jelenkor élt az új helyzet nyújtotta lehetőségekkel. Továbbra is arra össz-
pontosította figyelmét, hogy a katolikus közvéleményt, főként az értelmiséget befolyá-
solja, de most már sokkal szókimondóbban fogalmazott és áthágta az addig önként vállalt 
tilalmakat. Ellentétben a hivatalos egyházi állásponttal, metsző gúnnyal leplezte le azokat 
a szerencselovagokat, köpönyegforgatókat, akik a fasizmus győzelmére alapították jövő-
jüket, most viszont igyekeztek átnyergelni az esélyesebb oldalra. A hirtelen kereszté-
nyekké visszavedlett „új pogányok" kipellengérezésében Katona Jenő vezércikkei, 
glosszái ütötték meg a legélesebb hangot. Nem kímélték már azokat az egyházi személye-
ket sem, akik korábban különböző katolikus mezbe öltöztetett fasiszta nézeteket hir-
dettek. így például Gogolák Lajos 1943. november elsejei Keresztény felelősség című 
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vezércikkében élesen megtámadta a radikális jobboldali katolicizmus egyik legnevesebb 
exponensét, Varga László jezsuita pátert. Felemlegette imrédysta múltját, köntörfalazás 
nélkül reakciós politikusnak bélyegezte, aki hivatásrendi propagandájával a keresztény-
séget a fasiszta eszmeáramlatokhoz igyekezett idomítani. Megtámadta a Jelenkor Hindy 
Zoltánt, a MABI vezérigazgatóját, aki a Központi Katolikus Körben tartott propaganda-
előadást a korszellemről. Sőt megbírálta Mihálovics Zsigmond prelátust, az Actio 
Catholica országos igazgatóját is, minthogy nem vetett gátat a legnagyobb katolikus 
társadalmi szervezetben a fasiszta propagandának. 

Ha mértéktartóan is, de sor került a hivatalos egyház magatartásának bírálatára is. 
Almásy József az 1943. október 15-iki számban, fél esztendővel a német megszállás előtt, 
az évente rendezett budapesti katolikus nagygyűlésről írva hiányolta „a tiszta és erős 
állásfoglalást" és kifogásolta, hogy a hierarchia fanyalogva alkalmazkodik az új körül-
ményekhez és nem harcol a fasizmus ellen azzal „hittel és lendülettel", amelyet korábban 
a liberalizmus és a szociáldemokrácia elleni támadásai alkalmával tanúsított. Rosszallta, 
hogy a nagygyűlés „nem mondta meg pontosan, hol a helyünk és nem hallatott egy 
hatalmas, mindenkit felrázó riadót a csata előtt, hogy mindenki megértse végre milyen 
támadással kell számolnunk, milyen rohammal szemben kell mindent egy pontra koncent-
rálva helyt állnunk." Ha nem is nevezte nevén a hitleri Németországot, mindenki számára 
világos volt, hogy Almásy erre a veszedelemre céloz és a fasizmus iránt tanúsított 
határozatlansága, hanyagsága miatt elégedetlen egyházával. 

Később a folyóirat december elsejei számában ugyancsak Almásy József élesen vissza-
utasította Nyisztor Zoltánnak, a katolikus sajtó legtekintélyesebb hivatalos orgánumában, 
a Nemzeti Újságban megjelent cikkét, amely szerint a Jelenkor írásai támadást jelentenek 
az egész katolikus egyházzal szemben. Almásy hangsúlyozta, hogy a demokratikus 
szellemű megújhodás az Egyház egyetlen alternatívája. Ebben a cikkben hangzik el 
egyébként a múltra emlékeztető keserű szemrehányás: „A Jelenkor mindig mostoha-
testvérnek érezte magát a katolikus sajtótermékek együttesében". 

A Korunk Szava és a Jelenkor sajátos arculatának következménye, hogy a folyóirat 
elsősorban befelé fordult: a katolikus közvéleményre igyekezett kiterjeszteni befolyását és 
védelmezni a katolicizmust a fasiszta fertőzéssel szemben. A demokratikus gondolkodású 
katolikusokat igyekezett maga köré tömöríteni. Elég egy pillantást vetni a munkatársak 
névsorára, hogy megállapíthassuk, ezt a katolikus „népfrontpolitikát" nagyvonalúan alkal-
mazta. Teret adott katolikus papoktól, szerzetesektől, teológusoktól laikus humanistákig, 
konzervatívoktól baloldali radikálisokig, népiesektől urbánusokig és nyugatosokig 
mindenkinek, aki a keresztény meggyőződésből fakadó antifasizmus alapjaira helyez-
kedett. Ebből a befelétekintésből következett az is, hogy a Jelenkor viszonylag keveset 
foglalkozott azzal, ami a katolikus világon kívül történt. A legjelentősebb kivétel ez alól 
az volt, hogy következetesen szorgalmazta a progresszív gondolkodású katolikusok és 
protestánsok viszonyának szorosabbra fűzését. 

Befejezésül — a beszélgetés könnyebb megértése érdekében — vázlatosan ismertetjük a 
Korunk Szava, illetve а Jelenkor fejlődéstörténetét. 

A Korunk Szava első száma 1931 júniusában jelent meg. Felelős szerkesztő és kiadó-
ként gróf Széchenyi György szerepelt. A szerkesztőbizottság tagjai: Aradi Zsolt, Balla 
Borisz, Katona Jenő, Mihelics Vid. Az első számban Széchenyi György programadó 
cikkében többek közt így határozta meg lapja feladatát: „ . . . az egyház beléletében 
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mindig új és új, korszerű törekvések, úgynevezett reformok tudnak érvényesülni, melyek 
átalakítják, megreformálják a hanyatlásnak, lanyhaságnak induló közfelfogást. Minden 
egyes rendalapító egy nagy reformátor ( . . ) Minden egyes ilyen reform egy a bázishoz 
való visszatérés, az alapigazsághoz való újabb elmélyedés természetes következménye." 

Már a második számnál, amely októbei 15-ig várat magára, változás következik be az 
impresszumban, Széchenyi György megmarad funkcióiban, de a szerkesztőbizottság fel-
oszlik és helyette Aradi Zsolt szerkesztővé lép elő, Mihelics Vid pedig főmunkatárs lesz. 
Ettől kezdve rendszeresen kéthetenként jelenik meg a lap. Az 1931. karácsonyi (VI.) szám 
fejléce tünteti fel azt a vezetői csoportot, amely négy évig a lap irányítója lesz. A felelős 
szerkesztő és kiadó továbbra is Széchenyi György. A szerkesztők Aradi Zsolt és Balla 
Borisz. A címlapon felhintett főmunkatársak névsora állandóan változik. A lap hasábjain 
kezdettől tükröződik a szerkesztés kettőssége. A szerzők soraiban találjuk a konzervatív, 
mérsékelten haladó, reformer és baloldali demokrata írók mellett a jobboldali radikáli-
sokat, a Gömbös-hívőket, az úgynevezett „reformnemzedékeseket" is, mint Oláh 
Györgyöt, Ölvedy Jánost és Milotay Istvánt. A Korunk Szava egyébként indulásától 1932. 
március l-ig az Az ifjú katolikus folyóirata alcímmel jelent meg, ettől kezdve pedig mint 
Aktív katolikus orgánum. Az esztendőkig húzódó belső válság 1935 tavaszán politikai 
szakításhoz vezetett, amely a nyilvánosság előtt, botrányos körülmények között zajlott le. 
Balla Borisz, Széchenyi György tudtán kívül, új lapengedélyt kért és kapott a Gömbös-
kormánytól és 1935 áprilisában meg is indította Aradi Zsolttal saját lapját, az Új Kort. A 
szakítás politikai indítékaira egyértelműen rávilágítanak Balla Borisz Széchenyi György-
höz intézett nyílt levelének sorai: „ . . . tudod jól, hogy mi valamennyien igen közel 
állunk Gömbös Gyulához és annak legtöbb programpontjával egyetértünk. Tudod jól, 
hogy ezért voltunk előtted mindig gyanúsak, sőt hitleristáknak is híreszteltél bennünket 
miatta." Az Új Kor első számában egyébként olyan ismert jobboldali radikális szerzők 
szerepeltek, mint Közi-Horváth József, Kovrig Béla, Oláh György, Fiala Ferenc és mások. 

A szerkesztők váratlan, puccsszerű kiválása válságba sodorta a Korunk Szavát, sőt egy 
időre létét is kérdésessé tette. Aradi Zsoltnak és Balla Borisznak a kormánnyal kötött 
egyezsége alighanem ezt is célozta. A folyóirat azonban túlélte a gazdasági és politikai 
nehézségeket. Előbb csak Széchenyi György nevével jelent meg egy összevont, 1935. 
április 15-iki és május elsejei hevenyészett kettős szám, majd a következő, május 15-én 
megjelenő új kiadványra már kialakult az új vezető garnitúra. Széchenyi György mellett a 
szerkesztő Katona Jenő lett (aki az 193l-es második szám óta nem is írt a politikailag 
hibrid lapba), a szerkesztőbizottság tagjai pedig Horváth Sándor dominikánus teológus, 
Molnár Kálmán pécsi jogi professzor és Szekfű Gyula. Ez a szerkesztőbizottság hamarosan 
kiegészült Almásy Józseffel. 

1938 nyarán Széchenyi György meghalt, s a fejlécen 1938. szeptember 1-től ez 
olvasható: Alapította Széchenyi György gróf. Felelős szerkesztő Katona Jenő. Nem sokáig 
élhetett így a lap. Az Imrédy kormány a lapengedély-tulajdonos Széchenyi György halála 
ürügyén bevonta az engedélyt, s a Korunk Szava utolsó száma 1938 decemberében 
jelent meg. 

Egy hónappal a második világháború kirobbanása után, 1939. október elsején jelenik 
meg az új folyóirat, a Jelenkor első száma. Lapengedélyét a Teleki-kormánytól kapta. Régi 
címét nem őrizhette meg, de politikai iránya, szerkezete, tartalma, sőt külseje is azonos a 
Korunk Szaváéval. A kontinuitásra emlékeztet a lap vezérkara is, amely azonos a meg-

116 



szüntetett elődjéével. Katona Jenő felelős szerkesztői irányítása alatt ugyanaz a szerkesz-
tőbizottság jegyzi a Jelenkort, mint a Korunk Szavát. A lap rendszeresen megjelenik 
kéthetenként március 15-ig. A német megszállás után neve ott szerepel a megszüntetett 
időszaki lapok első listáján. 

Vásárhelyi Miklós 
* 

Vásárhelyi Miklós: A második világháború éveiben kifejlődő magyar szellemi ellenállás-
ról szeretnénk veled beszélni. Arról a szerepről, amelyet ebben a szellemi mozgalomban 
személy szerint Te és általában a progresszív gondolkodású katolikus írók, újságírók 
betöltöttek. 

Katona Jenő: A háború alatti ellenállásról beszélve, lényegében vissza kell nyúlni 
egészen Gömbös Gyuláig és az ő kormányzása korszakáig. Ma erről több konkrétumot 
ismerünk, de már akkor sejtettük, hogy Gömbös elad minket a németeknek. Erről azóta 
dokumentumok kerültek nyilvánosságra. A szélsőjobb elképzelése az volt, hogy Gömbös 
lesz itt az egyeduralkodó. Horthyt, ha kell, a német hadsereg segítségével távolítják el. Ezt 
már akkor sem lett volna nehéz végrehajtani, hisz később (1944. október 15-én) láthattuk, 
hogy a kormányzó mennyire számíthatott a hadseregére. Ezek a tervek Gömbös beteg-
sége, majd korai halála miatt annak idején meghiúsultak, de a fenyegetés nem szűnt meg. 
Később Imrédy, aki pályafutását mint németellenes politikus kezdte, folytatta Gömbös 
orientációját. Amikor Imrédy Béla felismerte, hogy a Duna völgyében minden hatalom 
átadatott Hitlernek, tudniillik, hogy az angolok előbb jó arcot vágtak az Anschlusshoz, 
majd feláldozták Csehszlovákiát, akkor hirtelen fordulatot hajtott végre. Fölfedezte, hogy 
Magyarországnak is német mintára kell megújulnia és természetesen ő akart az ország 
megújítója lenni, a szónak ebben az új-cézárista szellemében, nem pedig a demokratikus 
átalakulás jegyében. Hogy ebben a törekvésében meddig ment volna el, azt nem tudom, 
hisz Imrédy hamarosan megbukott. De mindenesetre ekkor került sor először élesebb 
ellenállásra. Tulajdonképpen innen számítható a németellenes és a fasiszta törekvésekkel 
szembeni szellemi ellenállás. 

Vásárhelyi Miklós: Mielőtt rátérnénk erre a korra, arra kérnélek, szólj pár szót írói és 
újságírói pályakezdésedről. Azokról az esztendőkről, a környezetről, baráti körről, esetleg 
egyéb motivációkról, amelyek benned megérlelték a későbbi elhatározásokat. 

Katona Jenő: Nem nagyon érdekes az én egyéni sorsom és életem. Talán annyit: 
Katolikus papnak készültem, Rómában voltam három évig. Ott három év filozófiát 
tanítanak, majd utána négy év teológiát. Én az első három év után kiléptem. Visszajöttem 
Magyarországra, felvettek az Eötvös Kollégiumba, mert annak idején az első tanulmányi 
versenyt én nyertem meg. Tehát felvettek a Kollégiumba, ami nagy dolog volt, mert 
közismerten az első volt a hasonló jellegű intézmények között, és viszonylag még akkor is 
magas nívójú, bár az igazán nagyok, a régi tanárok akkor már eltávoztak egyetemi 
katedrákra. Magyar—német szakos voltam. Harmadéves koromban német ösztöndíjat 
kaptam Bécsbe, mint mindenki, aki jól letette az alapvizsgát. Onnan, Bécsből írtam első 
cikkeimet Pethő Sándornak a Magyarságba. Pethő első írásaimra azt mondta, hogy ez 
„revűpublicisztika", tehát nem igazi újságírói munka. Akkor még kezdő, alkalmi újságíró 
voltam. Később megtanultam a mesterséget. Aztán olyan nehéz volt az életem, hogy az 
úgynevezett pedagógiai évet már nem is töltöttem le a Mintagimnáziumban, Pénzem nem 
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volt, de nem maradhattam az Eötvös Kollégiumban sem, így szegődtem el újságírónak a 
Magyarsághoz. Milotay István azonbar hamarosan eltávolított onnan, mert azt mondta, 
hogy idézve Tolsztojt azt írtam, hogy minden kornak megvan a maga rabszolgasága: a 
rabszolgaság, a feudalizmus, a jobbágyság - és minden kornak arra kell törekednie, hogy 
ez alól felszabaduljon. Milotay ezt a gondolatmenetemet úgy jellemezte, hogy „ez a 
fiatalember katolicizmussal leplezett bolsevizmust hirdet". Hogy ez valóban így lett volna, 
bármilyen hízelgő lenne ez most reám, ina sem állíthatom, de Milotay számára ennyi is 
elég volt. Ebbe természetesen belejátszott jó adag személyes ellenszenv is. Ezután 
megalapítottuk a Korunk Szavát, amelyből én az első szám után kiléptem. Tudniillik az 
történt, hogy Aradi Zsolt és Balla Borisz kezdetben teljesen alávetették magukat 
Széchenyinek, aki különben a legkülönb volt közöttük. 

Vásárhelyi Miklós: Gróf Széchenyi György kereszténypárti képviselő? 
Katona Jenő: Igen, mondom ő volt a legkülönb valamennyiük között, de nem értette 

meg a tulajdonképpeni szándékomat. A többség ugyan engem támogatott, de ennek nem 
volt gyakorlati jelentősége, mivel a lap Széchenyi tulajdona volt. így én kiváltam. Nekem 
az volt a nézetem, hogy ezt a dermedt statikát, amiben Magyarországon a nagybirtok és a 
nagytőke kiegyezett, csak úgy lehet megmozdítani, hogyha ezt valahonnan meg-
mozgatják. Úgy gondoltam, hogy ezt megtehetné a katolikus egyház, s mint példaadó 
cselekvést javasoltuk azokat a bizonyos kisbérleteket, örökbérleteket az egyházi birtokon 
belül, amely 900 ezer holdat tett ki. Ez aztán megindítaná az egész társadalmi folyamatot. 
Amellett az egyház nem is járt volna rosszul. Mint egy kiváló német jezsuita mondta: „a 
szerencsétlenek! Hát nem látják be, hogy »liebes Kapital«-juk, tehát szeretet tőkéjük 
maradna. így meg semmi sem marad majd nekik." Nem lehet mondani ám, hogy 
akkoriban nem voltak olyanok, akik a jövőt világosan látták, az érdekelt felek nem 
szokták látni. Négy évig csinálták a Korunk Szavát nélkülem, nem is rosszul. 

Vásárhelyi Miklós: Ez mikor volt? 
Katona Jenő: Az alapítás 1931-ben történt, aztán ők csinálták 1935-ig, amíg 

összevesztek Széchenyivel és átmentek Gömböshöz. Gömbös megbízásából Antal István* 
alapította az Új Kort, és akkor én átvettem, visszavettem a Korunk Szavát. S mint Gergely 
Jenő történész helyesen írja: balra vittem. Ez a „bal" természetesen relatívan értendő. 
Rákosi Mátyás különben egyszer tréfásan mondta nekem: „Azért lettem istenes ember, 
mert a váci fegyházban mindig olvastam a Korunk Szavát." Magamról röviden ennyit, 
többet azt hiszem, fölösleges volna. Talán még annyit, hogy volt ezekben az esztendők-
ben egy bátor cselekedetem, amiért be is hívtak büntetőszázadba, de kihúzott furcsa 
módon, a folyamőrség parancsnoka: Hardy Kálmán, az a tábornok, akit később 1944-ben 
halálra ítéltek a nyilasok. Egyébként a korra jellemző az, ami Hardyval 1944-ben történt. 
Most gondolatban előreugrok 1944. október 15-ig. Őrizet alatt együtt ül Hardy és az a 
testőrtábornok, aki a várat védte, Lázár, és azt találgatják, hol lehet az ő barátjuk, aki 
október 15-én szintén engedelmeskedett Horthynak: Kisbarnaki Farkas tábornok. Biztos 
már ki is végezték — mondják egymás között szomorúan. Aztán amikor később elővezetik 
őket Sopronkőhidán a tárgyalásra, ki ül az elnöki székben, mint Kisbarnaki Farkas, aki 
ítélkezik fölöttük. Ez természetesen nem akadályozta meg a nyugatiakat, hogy 1945 után 
ezt a Kisbarnaki Farkast támogassák. Szóval egyáltalában nem szabad azt hinni, hogy az 

*A Gömbös-kormány sajtófőnöke 
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életben az egyéni sorsban a történelemben talán morális kategóriák érvényesülnek. Ez 
egyszerűen kifejezve azt jelenti, hogy az életben nem érdem szerint alakulnak a dolgok. 
Például én így gondolkozom és mégis az ellentétes, legellentétesebb politikai iránynak 
leszek veled szemben a képviselője. Ez, hogy úgv mondjam rugalmasság, karakter kérdése. 
Sok példát mondhatnék rá ma is, de tautológia lenne. Visszatérve azonban arra, amit 
bátor tettnek mondottam, ez egy cikksorozat volt, amit eredetileg a Magyarságba írtam. 
Összefoglaló címe: A magyar hitleristák. 

Vásárhelyi Miklós: Amit a Cserépfalvi aztár. ki is adott. 
Katona Jenő: Amit a Cserépfalvi egy kiskönyvben is kiadott.* Amikor a Magyarság 

1937-ben kettészakadt, én természetesen Pethővel tartottam. Az Új Magyarságot 
Milotayék alapították meg, Gömbös kezdeményezésére és német pénzzel, számolatlanul. 
A Magyarságot — mondta Pethő Sándor, tartsa fönn a magyar nép. A magyar népnek nem 
volt arra pénze, semmije, hogy egy napilapot fönntartson, így a magyar nagybirtok, 
személy szerint gróf Sigray, és főleg a nagytőke, Kornfeld Móric csoportja tartotta fenn. 
Érdekünk Hitlerrel szemben azonos volt. Mondtam is egyszer Chorinnak: Kegyelmes úr, 
olyanok vagyunk, mint egy hordó, ha a sors leveri a dongákról az abroncsot, Hitlert, 
akkor a dongák annyi felé fognak esni, ahányan vannak. Ez nem nagyon tetszett neki, de 
nem bizonyultam rossz jósnak. Szóval ezért a sorozatért nagyon haragudtak rám, 
különösen az utolsó fejezet, az Epilógus miatt, ahol Tiberius császár halála van leírva úgy, 
hogy átcsillámol rajta minden diktátornak a pusztulása.** Egyébként ifjúságomból - egy 
epizód, az érdekes —, egyszer csináltam egy szerintem nagyon szép és meleg interjút 
Concha Győző professzorral, öregúr volt már, én meg fiatal és Mussolini akkor állt ki 
értünk a revízió ügyében. És én talán dicsérő megjegyzést tettem rá, mire az öregúr 
felkapta a fejét és azt mondja: „Kedves fiatal barátom, menjen csak be újra az Eötvös 
Kollégiumba, ott nevelkedett, és keresse ki Hugo Victor Angelóját. Ott elolvashatja, hogy 
halnak meg a zsarnokok." Szórói-szóra bevált. Ez volt 1931-ben. És hogy halnak meg a 
zsarnokok? hát 1945-ben tudjátok, mi lett Mussolininek a vége. 

Vásárhelyi Miklós: Közbevetőleg az lett volna a kérdésem, hogy 1935-től kezdve 
egyszerre dolgoztál a Magyarságnál és a Korunk Szavánál? 

Katona Jenő: A Korunk Szava végleges betiltásáig, 1938. december 31-ig. De Teleki 
adott új lapengedély t, és 1939. október 1-én megindult а Jelenkor. Korunk Szava cím alatt 
nem engedélyezhette, mert a Völkische Beobachter azt írta, hogy ennek el kell tűnnie a 
Duna völgyéből. El kell tűnnie, mint a zsidó lapoknak, mert ez még veszélyesebb. Egyálta-
lán Széchenyi Györgyre is rettentően haragudtak. Belefojtották a Parlamentben a szót, 
mikor interpellált Hitler ellen.*** A Korunk Szava betiltását Széchenyi nem érte meg, mert 
ő már korábban, 1938-ban meghalt. 

*A magyar hitleristák című kötet 1936-ban jelent meg a Cserépfalvi Kiadónál. A szerző portrékban, 
maró gúnnyal figurázza ki a Gömbös-féle reformnemzedék néhány vezető alakját, közöttük Rajniss 
Ferencet, Milotay Istvánt, Antal Istvánt, Jurcsek Bélát, gróf Festetich Domonkost 
**A Capri szigetéről, Tiberius császár egykori palotájának színhelyéről keltezett Epilógus Tacitus 
nyomán írja le, hogyan foj tot ták meg saját udvaroncai a zsarnok császárt. Katona Jenő ehhez 
hozzáfűzte: „így halt mee Tiberius és így halnak meg mind a zsarnokok!" 
***Az Országgyűlési Napló tanúsága szerint gróf Széchenyi György Képviselő 1938. március 23-án -
tehát alig egy héttel az osztrák Anschluss után interpellációt intézett a miniszterelnökhöz A magyar 
hűség és jóhírnév megőrzése tárgyában. Interpellációjában kifogásolta azt a magatartást, amelyet a 
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Vásárhelyi Miklós: Ezen a címen titották be, mert ő volt a felelős szerkesztő és kiadó. 
Katona Jenő: Ez teljesen hamis ürigy volt, arra hivatkoztak, hogy nincs végrendelet. 

De volt egy levele, amelyet Szekfűhöi és hozzám intézett, hogy ránk hagyja a lapot. 
Vagyontárgy ugyan nem volt, inkább tzellemi tulajdon. Szóval akkor jött a Jelenkor, 
amely megszűnt viszont 1944. március 19-én. 

Vásárhelyi Miklós: Azt te szerkesztetted? 
Katona Jenő: Azt lényegében én magim csináltam. A címlapon négy név szerepelt: 

Almásy József, Horváth Sándor, a dominikánus professzor, aztán Molnár Kálmán, a 
tisztességes jogtanár Pécsett. A negyedik Szekfű Gyula volt. 

Vásárhelyi Miklós: Most az lenne a kérdésem, hogy arról milyen emlékeid vagy esetleg 
információid vannak, mikor Virtsologi Ruppiecht а Magyarságot átjátszotta a nyilasoknak, 
és hopy történt aztán a Magyar Nemzet megalapítása és elindítása? 

Katona Jenő: Miután ott voltam, nagyjiból tudom, bár az összes részleteket nem. 
Virtsologi Rupprecht Olivér vagyonos ember volt, aki a ráeső részt a családi vagyonból 
befektette a Magyarságba. Óriási jövedelme volt, a Gellértben lakott. De a harmincas évek 
végén rájött arra, hogy ez rossz üzlet, ez a Pethő-féle irányzat. 

Vásárhelyi Miklós: Mi volt a példányszáma í Magyarságnak, körülbelül tudod? 
Katona Jenő: Ezt nagy titokban tartották, pontosan nem merek rá válaszolni. Nagyjá-

ból 30 0 00 -40 000 körül. Na de aztán a Magyar Nemzet-nek sokkal több. Erre 
Rupprecht tárgyalt Szálasival, Hubayval és azon keresztül a németekkel. Végül a németek 
óriási összeggel megvették. Mert tulajdonképpen meg akarta venni ugyancsak a nagytőke 
pénzén Pethő, s a mögötte álló csoport is. Gondolhatod, hogy milyen összeget kaphatott 
Virtsologi Rupprecht a németektől, ha nem is tárgyalt ezekkel. Na és akkor ő csinált egy 
nyilas lapot a Hubayval, később a gazemberek: Hubay meg Szálasi összevesztek. 

Vásárhelyi Miklós: És a Magyar Nemzet megindulása? 
Katona Jenő: Amikor megszűnt a Magyarság, vagyis átment a nyilasokhoz, az új lap 

indulása májustól vajúdott egész augusztusig, mégpedig azért, mert Chorin Ferenc kezdet-
ben azt mondotta, hogy jó lesz egy hetilap is Pethőnek. Erre nagyon dörgedelmes levelet 
kapott Bethlentől, Eckhardttól, akik akkor már lényegében a mi frontunkon voltak — ez 
már nem az az Eckhardt volt, aki Gömbössel barátkozott —, akkor már a magyar történeti 
tudatot képviselték a maguk módján. És akkor Chorin nagy nehezen beleegyezett, de 
később nagyon jó üzletnek is bizonyult. 

Vásárhelyi Miklós: Mikor a Magyar Nemzet indult, politikailag mi volt a programja? 
Katona Jenő: A programja volt: függetlenség kifelé; szabadság, önkormányzat befelé. 

Tehát szöges ellentétben, ahogy akkor mondták, a korszellemmel. Már Kölcsey megírta, 
hogy ha valami gazságot akarok elkövetni, akkor azt a korszellemre fogom. Mi az, hogy 
korszellem? Nem a korszellem a döntő, hanem az igazság! Lehet a korszellem az igazság, 
de nem szükségképpen az. 

Vásárhelyi Miklós: A te általad szerkesztett Jelenkornak mi volt a politikai profüja? 

magyar rádió és a kormánysajtó Ausztria gleichschaltolása (így minó'sítette!) alkalmával tanúsított . Az 
ősi magyar lovagiasságra hivatkozva helytelenítette, hogy nem fejeztük ki szolidaritásunkat az erő-
szakosan eltávolított osztrák vezetőkkel. Kijelentette: Ausztria függetlenségének elvesztését siratjuk. 
Széchenyi beszédét állandóan közbeszakították a szélsőjobboldali képviselők közbekiáltásai. Darányi 
Kálmán miniszterelnök válasza pedig gorombán és kioktatóan elutasító volt. 
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Katona Jenő: Egy szóviccel válaszolok. Újkorszellem helyett ókor-szellem. Mert mint 
Babits a szép versében írta, a jobbak elmaradnak, ugye.* 

Nem lehetett egyszerre két frontot nyitni. A nagy klérus elleni kritikát szegre akasz-
tottam, és kizárólag a Hitler-ellenes frontot vittem. És azt is úgy, ahogy lehetett, mert 
már az Anschlusson túl voltunk, nem volt arra mód, hogy közvetlen támadások, formájá-
ban, hanem csak pl. az egyházpolitikájukat, arról még lehetett szólni. Nagyon meg kellett 
fontolni, hogy mihez nyúl az ember és meddig nyúl. 

Vásárhelyi Miklós: Voltak olyan egyházi körök vagy személyiségek, akik téged ebben a 
töredvésekben támogattak? 

Katona Jenő: Nagyon kevesen. De nekem az a nézetem, hogy az egész világon, nálam 
sokkal bátrabbak és különbek is, nem egyházi hivatalos indításra — lásd XII. Pius egész 
politikáját és magatartását - , hanem lelkiismeretük indítására tették, amit tettek. Annyit 
azonban meg kell mondanom, hogy amit én írtam, azt Serédi esztergomi érsek soha nem 
kifogásolta, de már például Almásy Józsefet, aki pedig csillag-távolságra volt a marxizmus-
tól, azt már kifogásolta. Nekem írt: „nagyságos szerkesztő úr - ma már nevetnem kell —, 
ha továbbra is ilyen tenorban ír Almásy, akkor el fogom tiltani az írástól." Belső intrikák 
nyomán elteijedt, hogy Almásy cikkei marxista irányzatúak. Erre írtam neki: 
„Eminenciád bölcsességéhez appellálok, hogy ha gondosan elolvassa ezeket az írásokat 
eldönthesse, hogy ezek nem marxisták, hacsak nem minősítjük marxizmusnak azt, hogy 
nem támadják a marxizmust. De Magyarországon ma különben is nem a marxizmus a 
probléma, hanem a hitlerizmus, amely itt van fölöttünk és előbb is ránk szakadhatott 
volna." 

Vásárhelyi Miklós: Kikből állt a Jelenkor gárdája? 
Katona Jenő: Ha megnézed a lapot, akkor látod: Almásy József, Horváth Sándor, 

Molnár Kálmán, Szekfű Gyula. A fiatalabbak között: sokat írt például Gogolák Lajos, 
Szabó Zoltán, Ferdinándy Mihály, Kunszery Gyula. Horváth Bélától hoztam verseket is, 
írást is, míg azt az onúnózus ronda cikkét nem írta a Vigiliába, hogy a zsidó költőket 
ki kell közösíteni, ugyanúgy, mint a filmeseket. Akkor mondtam: itt többé nem írhatsz. 
Aztán el is ment, ki a frontra gyorsírónak. 

Vásárhelyi Miklós: Hol készült а Jelenkor? 

*A vers címe: A gazda bekeríti házát. Babits Mihály verse a Jelenkor 1940. december 15-i, karácsonyi 
számában jelent meg. A versnek az a passzusa, amelyre Katona utal, így hangzik: 

Jöhet a vad tánc, tépő, részeg ál-buján 
vetkőzni csontig a virágokat, jöhet 
a vak kacaj ápolt növényeinkre; majd 
a fehér csuhás vezeklő, a tél; te csak 
maradj a tavaly őre; s ha a jövevény 
lenézve így szól „Én vagyok az Új"-feleld: 
„A régi jobb volt!" Hősi léceid mögött 
mint középkori szerzetes dugott a zord 
sisakos hordák, korcs nomádok, ostoros 
képégetők elől pár könyvet: úgy 
dugd magvaid, míg tavasz jőve elesett 
léckatonáid helyén élő orgona 
hívja illatával a jövő méheit. 
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Katona Jenő: Először a Szent István Társulatnál, de az nagyon drága volt, aztán a 
Pester Lloyd nyomdájában készült. Onnan aztán kaptam egy felmondó levelet, amikor 
engem egy röpiratért letartóztattak 48 órára. Utána rendőri fölügyelet alatt voltam 13 
hónapig. Minden héten jelentkeztem és tapasztaltam a Mosonyi utcai laktanyában a 
rendőrség szellemét. Azt mindig odasúgták: testvér, ne féljen, jövünk! Ezek a hülyék nem 
számítanak. Szóval elég az hozzá, akkor kaptam Ottliktól — Ottlik György a Pester Lloyd 
főszerkesztője volt - egy levelet, hogy a Pester Lloyd-nyomda még a lap nyomdai 
előállítására sem vállalkozik. Egyszerre ilyen, hogy mondjam csak, leprás lett. Micsoda 
világ volt ez! 

Vásárhelyi Miklós: Mi volt a példányszám? 
Katóm Jenő: Azt meg tudom pontosan mondani. 3500—4000 között, ami szép 

példányszám volt. Gál István írta nekem, hogy talált Babitsnál egy följegyzést — erre 
nagyon büszke vagyok, ha igaz, de nem láttam, bár miért írná? — hogy a legjobb magyar 
folyóirat, természetesen a Nyugat után, a szellemére értette, nem az irodalmi értékére - , 
a legjobb magyar folyóirat a Jelenkor. Azt tudom, Babits elküldte nekem mindig a 
könyvét, meleg dedikációval, azt ő nem csinálta mindenkivel. 

Vásárhelyi Miklós: A munkatársi gárda elég jelentős része azonos volt azokkal, akik a 
Magyar Nemzetbe írtak, ugye? 

Katóm Jenő: Igen. 
Vásárhelyi Miklós: Mégis, ha árnyalatilag is, irányzatban, mi tette mássá a Jelenkort, 

mint a Magyar Nemzetet? 
Katona Jenő: Nem akart az más lenni. A Magyar Nemzet napilap volt, tehát informatív 

jellegű is, ez pedig mondjuk elméleti hátterét adta meg annak a küzdelemnek, amit 
barátaim és bajtársaim másutt teljes erővel folytatnak. Egyébként Pethő Sándor is írt 
többször a Jelenkorba. 

Vásárhelyi Miklós: A Magyar Nemzetet olvasva azt látom, hogy az egész Szellemi 
Honvédelem című sorozat ügy kezdődött, hogy te Genfből írtál egy tudósítást arról, hogy 
ott kialakult egy ilyenfajta mozgalom. 

Katona Jenő: Nem is Genfből, hanem Luzernbői. Geistige Landesverteidigung (Szellemi 
Országvédelem) volt a neve. Ezt aztán átvette Szabó Zoltán és derekasan csinálta. Szabó 
Zoltán is, meg Gogolák is, aztán Kunszery Gyula. 

Vásárhelyi Miklós: Ez az egész előre megszervezett akció volt, vagyis mikor Te ezt a 
tudósítást írtad Svájcból, akkor tudtad, hogy ennek itt ilyen folytatása lesz? 

Katona Jenő: Ott tudtam, hogy mi ez a mozgalom: tulajdonképpen a katonai fel-
készülésnek a szellemi pandantja, mert Svájc is veszélyben volt. 

Vásárhelyi Miklós: Te nem tudtad akkor még, hogy Szabó Zoltán át fogja venni az 
ötletet? 

Katóm Jenő: Nem, hogy át fogja venni és csiná'ni fogja, nem tudtam. 
Vásárhelyi Miklós: A másik dolog, amit szerettem volna megkérdezni, mi volt tulajdon-

képpen az a röpcédula, ami miatt letartóztattak? 
Katona Jenő: Ez kérlek szépen, ha emlékszel rá, 1940-ben mi — most nem akarom 

összezavarni, nem az antikominternhez csatlakoztunk, ahhoz már előbb csatlakoztunk, 
hanem valami a németek által kezdeményezett paktumhoz . . . 

Vásárhelyi Miklós: A háromhatalmi egyezményhez? 
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Katona Jenő: Igen, ez aztán közelebb vitt a háborúhoz. A röpcédula ez elleni tiltakozás 
volt, arról szólt, hogy bele fogunk sodródni a háborúba, amelyben nincs semmi keresni-
valónk. Az akkori helyzetben ez volt a maximum, amit mondani lehetett. 

Vásárhelyi Miklós: Hogy csináltátok? 
Katona Jenő: Úgy, hogy megírtuk. Része volt benne még valakinek, aki most már 

külföldön él, előzőleg követ is volt.* Boldizsár Iván segített neki a technikai kivitelezés-
ben. Szóval elég az hozzá, hogy akkor azt sokszorosítottuk és szétküldtük, minden lehető 
címre. Természetesen Sombor-Schweinitzer, az akkori politikai rendőrségnek a feje, 
hamarosan megkaparintotta a röpcédulát és ki is nyomozta, honnan ered. És akkor azt 
mondta nekem, hogy nézd kérlek, ha bejönnek ide a németek, engem ugyanarra a szögre 
akasztanak, mint téged. — Ebben, megjegyzem, igaza volt. Nagyon udvarias is volt. Tudott 
nemudvarias lenni, mert például tettes-társamat, a szegény Erős Jancsit csigára húzták az 
emberei. Kinyittatta az ajtót, és egy detektív azt mondta: főszerkesztő úr, ez önnel is 
megtörténhetik. Persze ez a röpcédula nem változtatott a világ során. Akkor különben is 
nagyon nyomott volt a hangulat. Teleki Pál is azon a nézeten volt, hogy a világháború be 
van fejezve, miután Franciaország 1940 nyarán elbukott. 40 őszén folyt Anglia bombá-
zása, és Hitler ordította, hogy ki fogjuk radírozni a városaikat. De aztán kiderült, hogy 
Anglia állta - addig legalábbis - a sarat, amíg felváltotta őt a Szovjetunió. 

Vásárhelyi Miklós: És akkor? Schweinitzer behívatott? 
Katona Jenő: Schweinitzer nem behívatott, hanem behozatott. És azt mondta nekem: 

„Az ország mai helyzetében Katona Jenőnek — bókolva mondta ezt — lehetne annyi 
esze . . . " — Mondom: Épp az ország mai helyzetében kell ezt tennünk, ha nem lennénk 
ilyen helyzetben, akkor nem kellene. Hát természetesen ilyenkor mindig annak van igaza, 
a k i . . . 

Vásárhelyi Miklós: Az íróasztal másik oldalán ül. 
Katona Jenő: De azt meg kell mondanom, hogy velem nem volt még udvariatlan sem. 
Vásárhelyi Miklós: És egyszerűen mint rendőrségi ügyet elintézte. 
Katona Jenő: Ő megkapta az utasítást Keresztes Fischertől, aki, merem mondani, 

ebben lényegében úgy gondolkozott, mint én. Tehát egy paradox helyzet állt elő, rendőri 
felügyelet alatt voltam, most is megvannak a lebélyegzett papírok, rajta, hogy jelent-
keznem kell minden héten, 13 hónapig. Valaki rendőri felügyelet alatt áll, ugyanakkor 
lapja van és azt szabadon szerkeszti. Formálisan azt csináltuk, hogy az első számot az én 
lefogatásom után Almásy József jegyezte, egy levelet írt hozzám, hogy ő átveszi. Tény-
legesen soha nem vette át. Szóval nem történt semmi.** És aztán látták, hogy Teleki. . . 
Szóval Teleki azt üzente akkor nekem egy barátommal, aki azóta meghalt, hogy ennyit el 
kell viselni a hazáért. Én akkor nagyon haragudtam, hogy ezt könnyű mondani, de 
később bocsánatot kértem tőle magamban. Neki joga volt ezt mondani. 

Vásárhelyi Miklós: Lehet beszélni arról, hogy а Jelenkorban vagy a Jelenkoron túl, volt 
haladó katolikus szellemi ellenállás a fasizmussal és a németekkel szemben? 

Katona Jenő: Egyének voltak. 

•Erős Jánosról van szó, aki 1948-ban Magyarország londoni követe volt. 
• • A dolog pontosan ügy történt, hogy Almásy a Jelenkor 1940. november 15-i számában bejelentette, 
hogy Katona Jenő kérésére egy időre átveszi a lao szerkesztését. Végül azonban erre a változtatásra 
sem került sor, mert Jelenekor következő, 1940. december 1-i számát is Katona Jenő jegyezte mint 
felelős szerkesztő és kiadó. 
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Vásárhelyi Miklós: Kikre gondolsz? 
Katona Jenő: Például Káló esperes ilyen volt. Szellemi téren ilyen volt Almásy József. 

Ilyen volt az, akinek most — szégyellem — a neve nem jut eszembe, akit el is vittek 
Dachauba, egy papot. Egyszer elég pontosan összeszedte az Új Ember, de még 
1945—46-ban. Elég pontosan összeszedte, aki számba jöhet.* De éppen azon bosszan-
kodtam, mert úgy tüntette föl, mintha azok a magyar katolikus egyház szellemét 
képviselték volna. Nem annak következtében, hanem annak ellenére voltak ellenállók. 

Vásárhelyi Miklós: A püspöki karban? 
Katona Jenő: A püspöki karban voltak tisztességes emberek. Voltak, akik Hitlert 

fölülről — ismered ezt a típust, például gróf Zichy kalocsai érsek — utálta, megvetette. De 
például Czapik Gyula, mikor veszprémi püspök volt, írt egy cikket az egyházi lapokba, 
hogy a katolicizmus és a hitlerizmus nagyon jól összeegyeztethető. Erre én egy nagyon 
gúnyos kis interjúfélét írtam, hogy vajon mit szólnak ehhez Rómából? Nem nekem lett 
igazam, mert nemsokára, egy évre rá Czapik egri érsek lett, és alapjában véve a Pacelli-éra 
egész politikája ez volt: amennyire csak lehet, kiegyezni Hitlerrel. Más kérdés,hogy nem 
lehetett kiegyezni, legalábbis nem teljesen. De ő hallgatott, mikor Rómából elvitték a 
zsidókat. Neki akkor nem lett volna szabad hallgatnia, mint Róma püspökének sem. 
Érted? De ez nemcsak zsidókérdés volt. Az mondják most — komoly emberek írják —, 
azért volt ilyen XII. Pius politikája, hogy a német katolicizmust ne sodorja rettenetes 
válságba. De szerintem ez nem helytálló, mert a német katolicizmusra már olyan szüksége 
volt Hitlernek a háború alatt — hisz Németországnak egy nagyon jelentékeny része, most 
nem tudom pontosan megmondani, de több, mint egyharmada katolikus volt —, hogy 
úgyse mert volna közvetlenebb módon fellépni. Ő különben is, ahol erőt látott, ot t 
megállt. Mikor például — hogy jót is mondjak végre — a galleni püspök tiltakozott a 
szószékről az elmebetegek, gyenge idegzetűek, skizofrének stb. kiirtása ellen, és azt 
mondta a szószéken, hogy a német büntető törvénykönyv a gyilkosságot bünteti. Sőt, 
gyilkosságért feljelentést tett az ügyészségen, feladta ajánlott levélben, és híveivel közölte, 
hogy erre nem kapott választ. - Amikor a Gestapo el akarta ezt a püspököt hurcolni, 
rajta volt a mitra és a pásztorbot a kezében. De az egész egyházi gyülekezet, a hívek úgy 
vették körül, hogy nem mertek hozzányúlni. Hitlerhez fordultak, hogy mit csináljanak? 
Azt mondta: hagyják békében. Ezt csak példának hozom fel. Na de hát én nem akarok 
ítélkezni, vannak dolgok, amikben a történelem fog ítélni. 

Vásárhelyi Miklós: Visszatérve az előbbi kérdéshez: megítélésed szerint volt német- és 
fasiszta-ellenes haladó áramlat, katolikus színezettel? 

Katona Jenő: Inkább csak szerény méretekben. Nézd, volt sok rendes, tisztességes 
gondolkozású ember. 

Vásárhelyi Miklós: És bizonyos mértékben gyűjtőkörük volt a Jelenkor? 
Katona Jenő: Ez is kényes kérdés volt, mert az előfizetők névsorára nagyon kellett 

vigyázni, hogy a németek meg ne kerítsék. 
Vásárhelyi Miklós: bzenkívül volt-e fóruma ennek az áramlatnak, jelentkezett-e még 

valamilyen formában? 

*Az tíj Ember 1945. szeptember 15-i és 23-i számában A magyar katolicizmus az ellenállási mozgalom-
ban címmel felsorolt néhány esetet, amikor katolikus papok vagy szervezetek németellenes tevékeny-
séget fejtettek ki. 
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Katona Jenő: Erre nem tudok felelni. Nem tudok. 
Vásárhelyi Miklós: Például kulturális rendezvények vagy efféle? 
Katona Jenő: Nem, azok nem katolikus alapon jöttek létre. 
Vásárhelyi Miklós: Intézményekben volt ennek nyoma? 
Katona Jenő: Például a keresztényszocialistáknál én többször tartottam eló'adást, és 

azok most már nem bal felé hadakoztak, hanem jobb felé. Ugyanakkor voltak jezsuiták, 
akik a hivatás-rendiséget hirdették, ez ilyen fél-hitlerizmus volt. 

Vásárhelyi Miklós: Az ifjúsági egyesületeknél meg egyetemi köröknél volt ennek 
nyoma? 

Katona Jenő: Nézd, a KALOT tisztességesebb volt sokkal, mint az EMSZO, és mint a 
hivatásrendiek. 

Vásárhelyi Miklós: A KALOT nagy elterjedésnek is örvendett annakidején, de csak a 
parasztfiatalság körében. Az egyetemi körnek a szelleme jobb volt, és az Emericana az 
eredeti feudokatolicizmusból fordult azért kicsit helyes irányba. Talán Szekfű befolyása 
volt. Például ezekben az egyesületekben olvasták а Jelenkori?. 

Katona Jenő: Olvasták, igen. Hát nem éjjel-nappal, de olvasták. Abból is gondolom, 
mert sokszor hívtak előadni, szóval tudtak róla. Nézd, Magyarország nem volt túlzottan 
olvasó ország, az én szerény megítélésem szerint. 

Vásárhelyi Miklós: Mégis vissza kell témi a Magyar Nemzetre, mert а Magyar Nemzet-
ben volt egy szellemi vezérkar. Akár Pethő idejében, és az ő halála, illetve leváltása után is. 

Katona Jenő: Akkor azért megváltozott. Pethő távozásával eltávozott a Magyar 
Nemzetnek, а leglelke. Nemsokára meg is halt. Hegedűs Gyula nagyon jó szakember volt, 
akinek sokat köszönhet a lap létrejötte, de vérbeli üzletember is. Egyszer például írtam 
egy cikket, amelyben felvetettem, hogy az államhatalom miért üt annyira Veres Péterre, 
akkoriban ütötte, Szálasi ellen meg nem lép fel. Nem mintha Veres Péter prófétám lett 
volna, de mindenesetre közelebb állt hozzám, mint Szálasi. Hegedűs azt mondta: 
„Ilyenekért fogják magát felakasztani, és hozzátette: vegye tudomásul, hogy én nem 
vagyok próféta, mint maga, hanem betű- és papírkereskedő vagyok." — Mondom: „Ezt én 
nagyon jól tudom." — De azért ennél valójában Hegedűs jobb volt; volt szavaiban némi 
önirónia is. És ő azért segítette a lapot Pethő Sándor halála után megmaradni, ez 
kétségtelen érdeme. Amikor Kállay Miklós elhatározta az elmozdítását — nagy vég-
kielégítést adtak neki —, akkor jött Barankovits, igaz, nem sokáig. Hoztak valakit, akiről a 
németek nem tudták, hogy kicsoda. Az volt az előnye, hogy nem volt kompromittálva. 

Vásárhelyi Miklós: És a lapot Pethő távozása után ténylegesen Hegedűs irányította? 
Katona Jenő: Igen. 
Vásárhelyi Miklós: Szekfűnek mi volt a szerepe? 
Katona Jenő: Szellemi irányító volt. Ám a Hegedűssel való ellentétei miatt kétszer is 

lemondott és hosszabb ideig távol maradt. De azért a lapot lényegében Hegedűs vezette, a 
külpolitikai részt pedig önállóan Frey András csinálta, amíg el nem ment Ankarába. 

Vásárhelyi Miklós: A ti csoportotok több tekintélyes és neves publicistából állt: 
Katona Jenő, Gogolák, Almásy. Szerepetek a Magyar Nemzetnél arra szorítkozott, hogy 
ezeket a cikkeket írjátok, nem úgy volt, hogy tulajdonképpen egy szellemi agytrösztöt 
alkottatok? 

Katona Jenő: Nem, kérlek szépen, egy lapot legjobban úgy befolyásolsz, ha írsz bele. 
Nem volt ott egy ilyen szellemi vezérkar. Míg Pethő élt, talán igen, de Hegedűs alatt már 
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nem. Különben én, amikor lefogtak és rendőri felügyelet alá kerültem, akkor a Magyar 
Nemzetbe nem írtam körülbelül egy évig. 

Vásárhelyi Miklós: De előtte és utána is. 
Katona Jenő: Utána írtam. Szekfű jött, írtam, mikor a Szekfű elment, akkor megint 

nem írtam. Aztán megint írtam. 
Vásárhelyi Miklós: Mi történt 1944. március 19-én? 
Katona Jenő: 1944. március 19-én az történt, hogy fölhívott Kunszery Gyula, aki az 

én volt lakásomban töltötte a kora reggeli órákat, és közölte, hogy ott kerestek engem az 
SS-ek. Erre én gondoltam, hogy ha ott kerestek, a bejelentőhivatal nyomán majd rájön-
nek, hogy itt vagyok, tehát innen is elmentem. Helyesen tettem, mert Dinnyés Lajos 
mondta el egyszer később a politikai bizottságunkban, A Független Kisgazda Pártban, 
hogy jött le a lépcsőn délben, és vele szemben a németek és mondták: „sind Sie Katona!" 
- Dinnyésnek könnyű volt bizonyítani, hogy ő nem Katona. Szóval én eltűntem. Tardos, 
Vágfarkas, Márkus völgye, ott volt egy-egy pap-barátom, tanító-barátom, ide-oda bolyong-
tam. A csendőrség egypárszor megcsípett, és jelentette, hogy itt vagyok, és mindig azt a 
választ kapta felső szervektől, hogy azonnal elengedni. Szálasi alatt megváltozott a 
helyzet. Elfogtak Tardoskedden október 15-e után néhány nappal, egy-két héttel, és 
akkor elcipeltek. Becsuktak Perczel Béla alispánnal, és ha emlékszel erre a névre: 
Pór-Bauer, bonyhádi plébánossal. Amikor közeledtek a szovjetek és már nem lehetett a 
főútvonalon menni, akkor a Csallóközön át hajtottak Győrbe. Útközben légitámadás ért, 
a lovak elpusztultak, kocsira ültettek, annyira ki voltam merülve, kezem csupa seb. Szóval 
nagyon rossz állapotban voltam. Egy őrnagy elé vezettek és azt mondta: ön az a Katona 
Jenő, aki a Korunk Szavát szerkesztette? - Igen. — Erre maga elé nézett és azt mondta: 
Borzasztó. — Találtam rendesebb embereket. Azt mondja: Kérem, holnap reggel gyalog 
indulunk Sopronkőhidára, ön felteheti az autóra a csomagját. - Mondom: Én képtelen 
vagyok gyalog menni. Erre azt mondja: Ne mondja ezt kérem. Ezt ma se értem, de úgy 
magyarázom, hogy ezt jóindulatból mondta. Erre belöktek ott a fogdába a rendőrök 
közé. Közülük többen halálra voltak ítélve, megtagadták a kiürítést. A mostani Győr 
megyei könyvtárosnak az apja volt akkor ott a főtörzsőrmester, részeg kancsó, de jó 
ember, azt mondta: bújjon az ágy alá, ezek a trógerek majd itt fogják felejteni. — Én 
tényleg az ágy alatt elaludtam, olyan kimerült voltam, lehetett másnap 9 - 1 0 óra, amikor 
felébredtem. Senki sem volt ott, a rendőrök se tudom, hova lettek. Nem voltak ott se a 
halálra ítéltek, se a nem halálra ítéltek. Teljes volt a bomlás. Szemben volt egy patika, oda 
bementem, ilyen szakállam volt, és a patikus épp pakolta a gyógyszert. Rettentően 
megijedt, azt hitte, hogy már egy orosz jön. Azt mondja: ki maga? Mondom: rab. Mire ő: 
hordja el magát, még itt vannak az SS-ek. Felmentem a püspökvárba, volt ott egy 
pap-ismerősöm, de szembe jöttek velem az SS-ek, az Apor püspök disznait hajtották el. 
Ez ma már mulatságosnak tűnik. 

Vásárhelyi Miklós: Végül is ott maradtál Győrött? 
Katona Jenő: A bencés gimnáziumnak — ma is megvan — óriási óvóhelye volt, o t t 

húzódtam meg, lehetett ott még 3—400 ember. 
Vásárhelyi Miklós: Te benne éltél abban a korban, és jelentős alakja is voltál. Ezért 

kérdezem most tőled, megítélésed szerint lehet-e arról beszélni, hogy volt komoly magyar 
szellemi és kulturális ellenállás a fasizmussal és a németekkel szemben? 
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Katona Jenő: Németh kultúrtanácsnoknak - aki városi kultúrtanácsnok volt régen —, 
volt egy szellemes mondata 1945 után, állítólag derék ember volt, én nem ismertem 
személyesen. Azt mondta: „én ellenálló voltam, mert ellenálltam annak, hogy elfogja-
nak". Mondta keserű öngúnnyal. Nagyon nagy szervezett ellenállás szerintem nem volt. 

Vásárhelyi Miklós: Az ország légköre? 
Katona Jenő: Nézd, az ország légköre ilyen is volt, olyan is. Én nem akarom a 

népemet bántani és kicsinyíteni, de hát azt gondolom, hogy lehetett volna jobb is. Persze, 
hogy ilyen volt, annak megvan az óka a történeti előzményekben. Hát mire nevelték? 
Mikor én karpaszományos voltam, az Új Magyarságot — Új Magyarságot! — olvastatták a 
kaszárnyában. Csak annak volt szabad bejönnie. Horthy saját vesztét készítette elő. Én 
persze tőle nem is vártam mást. 

Vásárhelyi Miklós: Neked a háború alatt, az 1945 előtti időkben volt valamifajta 
szervesebb kapcsolatod a Kisgazda Párttal? 

Katona Jenő: Nem, nem voltam tagja. De volt kapcsolatom, mert Eckhardt Tibor 
gyakran feljött a laphoz. Sokszor beszéltünk. Érdekes volt, amit ő mondott. Hívott 
engem is, mikor Amerikába ment, amihez Horthy adatott neki anyagiakat. Én mondtam: 
„kérlek, nem tudok, kegyelmes uram, menni, mert nem tudok olyan jól angolul, csak 
olvasni tudok és nem tudok beszélni". — Azt mondja: „Jenő, te fél év alatt megtanulsz, 
különben is az üléseket magyarul tartjuk majd". — Aztán látva a vonakodásomat, elállt a 
javaslatától, meg ő nem is volt az az ember, akire úgy rá mertem volna magam bízni. 

Vásárhelyi Miklós: Az irodalmi ellenállással volt-e valamiféle kapcsolata annak a 
körnek, amibe te is tartoztál? 

Katona Jenő: Nem, csak írtak, Illyés Gyula is írt a Jelenkorba. Illyés Gyulától 
egyébként egyszer kaptam egy levelet. Le van téve az Akadémia levéltárába. Ebben kér 
Párizsból, hogy szóljak Pethőnek, szeretne a Magyar Nemzetbe dolgozni. Nem publi-
káltam soha, de hát valaha meg fogják találni. Egyáltalán kár, hogy azok a levelek. . . Ott 
letettem a felét, a másik felét meg az Országos Széchényi Könyvtárban. 
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MELCZER TIBOR 

FENYŐ MIKSA SZAZ ÉVE 

Ha a sors alig valamivel megtetézi azt a nagylelkűségét, amellyel a modern magyar 
irodalom egyik megalapozója, Fenyő Miksa iránt viseltetett, ma az élő literátort köszönt-
hetné az ország. 

Pályaképét némileg illusztrálja, hogy 1964-ben, nyolcvanhét éves korában kezdi közre-
adni önéletrajzát, s azt négy év alatt, tíz folytatásban jórészt meg is jelenteti.1 És ez még 
messze nem volt a pálya vége. 

A hatvanas évek elejétől a tengeren túl élő magyar irodalmárnak mind szűkebbé válik 
az Újvilág, mind gyakrabban lesz az óhaza vendége; ezt megkönnyítendő, 1970-ben 
Bécsbe költözik. A Nyugat számos írójának két ládát kitevő nagybecsű kéziratait, — 
az ő féltve őrzött tulajdona volt —, hazajuttatja, (hozzá írt leveleik egy része ma már a 
Feljegyzések és levelek a Nyugatról című kötetben olvashatók2); itthon ünneplik; a 
kéziratok átadásakor kivonul a Rádió; írók viszik föl székben a hagyatékot átvevő Petőfi 
Irodalmi Múzeum egyik emeleti helyiségébe irodalmunk akkor kilencvenhárom éves 
Nesztorát, a Nyugat egykori szerkesztőjét, a véle éppen egykorú Ady Endre és a nála 
évekkel fiatalabb Babits Mihály s megannyi más — immár rég az örökfényű csillagok közé 
költözött — írótárs barátját. 

Még intenciókat ad Nyugat-könyve (Följegyzések a ,JVyugat" folyóiratról és kör-
nyékéről)3 hazai sajtó alá rendezéséhez; — Vezér Erzsébet olvasztotta be а Feljegyzések és 
levelek... kötetbe —; ismétlődnek hazalátogatásai; s a lélekben tőlünk soha el nem 
szakadt irodalmi pátriárkának (eleven tekintetű és gondolkodású ember volt mindvégig) e 
mintegy hazatérését tette végérvényessé 1972-ben, az őt kilencvenötödik esztendejében 
utolért halál. 

„Születtem Mélykúton, Bács-Bodrog vármegyében 1877. december 8-án" — írja önélet-
rajzában. S e curriculum vitae egyik fejezete méltán viseli a büszke címet: „Mélykút a 
világ közepe." Hiszen ez volt élete legboldogabb éveinek színhelye. Felidézi a népviseletbe 
öltözött falusiakat, a később pocsolyává lefokozott és betemetett tavat, a szülői ház féltő 
gondoskodását, az ünnepi pászkasütést, meg azt a Megváltót a kereszten ábrázoló képet, 
amelyen írva állt: „Dicsértessék Jézus Krisztus, festette Kohn Ármin piktor." — Édes-
anyja virágai is újból szép színeikben pompáznak, és nyolc évtized távolából újra éli azt az 

1 Fenyő Miksa: Önéletrajzom, Új Látóhatár (München), 1964. 6., 1965. 1., 2., 4., 6., 1966. 2., 
1967. 1., 6., 1968. 1., 3. sz. 

2 Sajtó alá rend., bev.,jegyz.: Vezér Erzsébet, Bp. 1975. 
'Első, önálló megjelenése: Pátria Könyvkiadó, Niagara Falls, Ont. 1960. 
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örömöt, amit néki - a vakációra hazatérő diáknak - a mélykúti templom megpillantása 
okozott. „Életemben csak még a S. Pietro kupolájának örültem így ( . . . ) " — Egyszóval, 
- amint Mikszáth mondaná - , a Tisza Kálmán érája volt ez . . . 

Az irodalomra - a családi ajándékként kapott Petőfi- és Eötvös-versesköteteket 
lapozva — már kisiskolás korában rácsodálkozott. Pesten pedig, a Lutheránus Gimnázium-
ban — kiváló magyar tanára, a nyelv- és irodalomtudós Lehr Albert hatására — a 
literatúrával egy életre eljegyezte magát. 

A diákévek nem teltek gondtalanul. Édesapja hétgyermekes falusi szabó volt, valami 
módon mindöket taníttatta, de ezenkívül semmi „fényűzésre" (az iskolaszolga árusította 
jobb tízórai-falatra, omnibusz- vagy hídpénzre, egy-egy kötet Jókaira, nem is szólva a 
külföldi iskolakirándulásokról) már nem futotta. „Boldog könnyelműség, mikor az első 
villamosra — sárga villamos volt — hatkrajcárért följuttattam irtagam ( . . . )" 

Magyar-francia szakos tanárnak készült. Hiányzott azonban a tandíjmentességet, 
ingyenes ellátást biztosító Eötvös-kollégiumi felvételhez szükséges, jeles érettségi bizonyít-
vány. így a jogi karra iratkozott, az egyetlen olyan fakultásra, amely lehetővé tette a 
hallgató számára az egyidejű kenyérkeresetet. És az ő számára ezenfelül irodalmi ambíciói 
megvalósítását. Mint egyetemista, verseket küld a Magyar Szalon c. képes folyóiratnak, de 
nem saját nevét, hanem ideáljáét, Rezsni Margitét írta galantériából alájuk. Versei „igazi 
értőjének" azonban a lány barátnője, Relia - Schöffer Aurélia - bizonyult, akit az 
ügyvédi vizsga letétele után feleségül vett. 

Pályájára — kora ifjúságában — két személy volt döntő hatással. Az egyik principálisa, 
Chorin Ferenc ügyvéd, országgyűlési képviselő, később felsőházi tag, akinek akarata, 
segítőkészsége őt a Gyáriparosok Országos Szövetségének (GYOSZ) másodtitkárává, 
1917-től pedig ügyvezető igazgatójává tette. A másik személy pedig a legendás szerkesztő 
- Ady szavával —, az új magyar irodalom Keresztelő Jánosa: Osvát Ernő. 

Chorin és fia, az ifjabb Chorin Ferenc (Fenyő sírig hű barátja) s általuk a magyar 
nagyipar több más képviselője biztosították az utat néki, a közgazdásznak és a politikus-
nak. Osvát pedig, s kettejük munkássága nyomán Ady, Babits, Móricz — Fenyő Miksa 
örök csillagai — és mellettük még megannyi nagy tehetség — végérvényesen az irodalom-
hoz kötötte. 

Mindez nem jelentett Janus-arcúságot. Összekapcsolta a kettőt Fenyő Miksa örök 
ideálja, a XIX. század nagy — de az ő indulásakor már végső tartalékait emészteni kezdő 
- eszméje, a liberalizmus. Ennek volt egyik legnagyobb formátumú hazai utóvédliarcosa, 
és az maradt mindhalálig. Ez vezeti el a polgári progresszió élvonalába, ez teszi majd — 
személyes üldözöttségén messze túlmenően — a nácizmus kérlelhetetlen ellenségévé, de 
ugyanakkor ez a kapitalista struktúrától - legalábbis az ő idejében - elválaszthatatlan elv 
tette számára mindvégig nagyon nehézzé az európai szociáldemokrácián túlmutató bal-
oldalhoz akár még a tájékozódó közeledést is. (E látszólagos kétarcúságnak nem kevésbé 
fontos vetülete volt persze az az ismert tény, hogy a nagyipar számos képviselője — 
mindenfajta kikötés nélkül — mecénatúrát vállalt az új magyar irodalom, kivált az önmagát 
eltartani képtelennek bizonyult Nyugat érdekében. S ez a mecénási magatartás is a 
liberalizmus kései aranytartalékaiból eredt.) 

Fenyő Miksa megbecsült munkatársa az 1902 és 1904 között Osvát szerkesztésében 
megjelent Magyar Géniusz c. képes hetilapnak, olyan írók társaságában, mint Ady, 
Ignotus, Kaffka Margit, Elek Artúr és mások. Ám a megizmosodó modern magyar 
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irodalom folyóiiatot követelt. így indítják meg 1905-ben a Figyelőt. Osvát szerkeszti, s 
számítanak - többek közt - Ignotus, Ambrus Zoltán, Gárdonyi Géza, Bródy Sándor, 
Ady, Kosztolányi, Biró Lajos, Cholnoky Viktor, Szini Gyula, Kaffka Margit, Kemény 
Simon; egyszóval számos már befutott, vagy éppen akkor induló tehetség részvételére. És 
nem alaptalanul. A kísérlet sikerét igazolja Ady itt megjelent két verse is: a Harc a 
nagyúrral és A Gare de l'Esten. Fenyőnek pedig a Nyugat e komoly előfutára tág 
lehetőséget ad — túl az irodalomszervezésen — a modern magyar kritika történetén belül 
új fejezetet fémjelző ítészi hajlamainak kielégítésére.4 

Még két, Fenyő Miksa számára is döntő esemény; 1906-ban az Új versek megjelenése, 
amelyet egyedül ő fogad fenntartás nélküli, sőt, hódoló kritikával. „ ( . . . ) attól kezdve 
Ady Endre költészete az én életemtől elválaszthatatlan lett." — úja önéletrajzában. A 
másik esemény pedig a Holnap antológia megjelenése. Együtt volt immár az új magyar 
irodalom minden ereje és táborra várt. 

Ezért, s hogy - mint Osvát írta - egyetlen magyar tehetség a jövőben el ne vetélhessen, 
1908. január 1-én, hosszú és lázas szervezkedés után indítják meg a Nyugatot. 

Fenyő Miksa, úgy is mint az egyik szerkesztő, a folyóirat legfőbb erényének azt tartotta 
- és méltán —, hogy „Egyetlen kánonja a gondolatszabadság kánontalansága volt ( . . . ) . 
Osvát Emő csak azt követelte meg a Nyugat íróitól, hogy amit vallanak, azt meg-
győződéssel tegyék, legyen mondanivalójuk és írni tudjanak." — Liberalizmusuk vegy-
tiszta képlete testesült meg a lapban, és ezeket a szerkesztési elveket - sok küzdelmet 
vállalva — lényegében sem Osvát, sem Babits szerkesztése idején soha fel nem adták. 
Fenyő pedig harcos védelmezője volt a lap érdekeinek, minden külső támadással szemben, 
s elszánt diplomatája a lap munkatársai, szerkesztői közt időről időre óhatatlanul fel-
lobbanó belviszályok elsimítása érdekében.5 

GYOSZ-beli igazgatói állása, ha vagyont (a biztos ráfizetést jelentő Nyugat-rész-
vényeken túl) nem is, de nagypolgári életnívót biztosít neki. Sőt, 1918. október 29-én, a 
kereskedelemügyi tárca elfogadásával, gróf Hadik János kormányában miniszter lesz — 
huszonnégy órára. (Másnap ugyanis kitört a forradalom.) A háború után ismét gyakran 
tesz utazásokat Nyugat-Európában; mindenekelőtt örök szerelmét, Olaszországot keresi fel 
sűrűn. (Ezeknek az itáliai utaknak és emigrációja római esztendeinek lesz zamatos 
aszú-termése, nyolcvanhat évesen közreadott, megrázó szépségű útinaplója: Ami kimaradt 
az OdysseábólJ6 Ám a Bethlen-éra után mind szűkebb térre szorulnak liberális el-
képzelései. Hitlerről már 1934-ben — sok szempontból — leleplező tanulmányt ír,7 s ha 
olasz-rajongása következtében Mussolinit és rendszerét — a náci Németországgal kötöt t 
szövetségük előtt — indokolatlan illúziókkal övezi is,8 csakhamar mind Európát, mind a 
fasizálódó hazai rendszert illetően előtör nagyon is megalapozott borúlátása. 1938-ban, 
mielőtt a náci szellemű törvénykezés félreállítaná, lemond állásáról, mély magyarságát 
azonban Hitler itthoni pribékjei sem akkor, sem később nem tudják megingatni. 
1944-45-ben, második házasságából született kilenc éves kisfiát is rejtegetve bujdosik a 

4 Vö. Vezér Erzsébet: Fenyő Miksa írói pályája. In: Feljegyzések és levelek a Nyugatról, i. m. 
5 Vö. Vezér Erzsébet, i. m. 
6 Ami kimaradt az Odysseából, München, 1963. 
7 Fenyő Miksa: Hitler. Nyugat kiadása, Bp. 1934. 
• Vö. Vezér Erzsébet, i m. 
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fővárosban. A német megszállás keserves tíz hónapja azonban benne nagy művet érlelt. 
Azt a több, mint hatszáz nyomtatott oldalra menő naplót, amelyet 1946-ban Az elsodort 
ország címmel ad közre. A művel a magyar kortársi antifasiszta próza egyik leg-
nagyszerűbb alkotását hozta létre. A legvitriolosabb hazai náci-ellenes pamfletet. Stílusá-
ban és eszméiben itt kamatozott igazán minden nagy szellemi rajongása, itt él, lélegzik 
Goethe, Schopenhauer, Nietzsche, Thomas Mann meg a nagy franciák, Montaigne, Pascal 
sok-sok gondolata, az olasz szellem, az olasz föld minden vonzereje, aztán az Újszövetség, 
Ágoston, Kempis Tamás erkölcsi tisztasága, s mindeneklőtt Petőfi, Arany, Ady és Babits, 
hatalmas irodalmi és morális hagyatékukkal. Úgy is, mint remekmívű írás, úgy is, mint 
fasizmus-ellenes breviárium, ma is haszonnal forgatható. 

A felszabadulás után, közel a hetvenhez, már nem foglalja el korábbi állását, de mint a 
GYOSZ tiszteletbeli elnöke és mint könyvkiadói igazgató, úgy látta, hogy helye van a 
fiatal magyar demokráciában.9 Ám mikor az idők már végképp nem kedveztek — sem 
keleten, sem nyugaton — nemcsak az ő mindvégig élő liberális elképzeléseinek, hanem a 
demokratikus erők által közöser létrehozott politikai alakulatoknak sem, — 1948 végén 
elhagyta az országot. 

Párizs, Róma, majd 1953-tól New York adott otthont (vagy inkább — kivált az utóbbi 
— otthontalanságot) az írónak, aki — ott készült írásai (említett, itthon is megjelent 
Nyugat-feljegyzései, s itáliai emlékeiről szóló — két fejezetével Róma város egymillió lírás 
nagydíját elnyerő — könyve) is erről tanúskodnak — soha nem csatlakozott az emigráció 
szélsőséges, jobboldali csoportjaihoz. A liberalizmus elkötelezettjeként vállalta ifjúságában 
és termő férfikorában a nem is mindig kockázatmentes különvéleményt, s — ha kellett — a 
harcot, s öregségére e műveivel, posztumusz, kiadásra váró regényeivel, s összegyűjtést 
igénylő kisebb írásaival is egy és ugyanazt a szellemi építményt folytatta tovább. 

9 A felszabadulás utáni politikai tájékozódásáról, a demokratikus Magyarország iránti hűségéró'l 
tanúskodik - természetesen a személyiség (és a kor) minden ellentmondásával - a mártírhalált halt 
Goldberger Leóról mondott emlékbeszéde. Fenyő Miksa: In memóriám Leonis Goldberger de Buda. 
Bp. 1946. 
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PÉCSI GYÖRGY 

„ . . . GYERE, GYŰJTSÜK ÖSSZE A NÉPET 
EGY AMERIKAI RADNÓTI-FORDÍTÁSHOZ 

Emery George Radnóti-kötete1 szép külsejű, igen gondos kiállítású; a borítón és egy 
belső címlapon a költő fényképe; az elülső és hátulsó könyvfedélb'elsőn fénymásolatok a 
Bori noteszből; a fordításokhoz Bevezetés és Jeg)>zetek. A könyv alkalmasnak látszik arra, 
hogy — a példányszámtól és a teijesztéstől is függően — az amerikai olvasók körében 
némiképp ismertté és talán honossá tegyen egy prófétalelkű magyar költőt. 

Minden műfordítás dilemma: kétszarvú; az egyik szarv, vagy mind a kettő, felökleli a 
vakmerő vállalkozót. Az egyik szarv parancsolja: „Légy hű! A betűjét követed akkor." A 
másik parancsolja: „Légy hűtlen! Az vagy, ha remekműre törekszel." Ez két véglet; 
közöttük sok változattal. 

A műfordítás hívságos; a fordító hűtelen, szükségszerűen. Amikor a költő megüt egy 
hangot, mintha varázspálcával tenné: mélyet tár fel. Meglehet, a vers fogamzásakor először 
„csak" hangokat hall — mint Johanna —, hogy majd aztán azokat versbe öntse. Meglehet, 
hogy a hangokkal együtt, melyeket a gondolat s — alatta — az érzelem sugall, lök ki, már 
egy verssor vagy töredék is felmerül. Meglehet, hogy 5 vagy 10 éve vagy még régebben 
szólalt meg a hang és csak most formálódik alkotássá. Sok esetben maga a költő sem 
tudja, honnan került elő egy-egy szó, de amely makacsul tarthatja magát hogy később 
előtörjön — kifejeztetésre. Ebből a szempontból a líra a legérzékenyebb műfaj. Elképzel-
hető, hogy a fordító mégis beleélje magát a versbe, amely már kész műként fekszik 
előtte? Nehezen képzelhető el, de mégis ilyenképpen kell lennie ahhoz, hogy a nemzeti 
kincs nemzetközivé váljék. „Mindenre" képes a beleérzés, ha a fordító kongeniális. A 
műfordítónak együtt kell haladnia a költővel ennek útján, jó- és balsorsa hullámhegyein és 
-völgyeiben, végzete szerint. A versek mind egy-egy állomáson rögzítik a pillanatnyi -
gyakran régóta érő — élményt; összefüggnek egymással, előre- és visszamutatnak, egységet 
képeznek, az életpálya esetlegességeitől megtiszítva egyetemes és örök érvényűvé lesznek. 

A vers élő szervezet: a költő a lelkét lehelte belé, saját életének feláldozásával. Hogyan 
él a vers? Úgy, hogy dalol, zeng, sikolt, esd, riaszt, letörve felemel,-szétsugárzó önmagával 
alkot és teremt. Tegye mindezt a fordítás is. 

A költő más lény, megint más a fordító. Ez azonban csak egy azok közül az 
ellentmondások közül, amelyek miatt a fordító képtelen helyzetben találja magát; egy 

1 Miklós Radnóti: Subway Stops. Edited and translated by E .G. Földalatti állomások. 
Szerkesztette és fordította G. I. Ardis. Ann Arbor, 1977. - A magyar kiadás, melyet használtam: 
Radnóti Miklós Összes Versei és Műfordításai. Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest, 1970. - Ki-
emelések, ha külön jelezve nincs, tőlem. 
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világ választja el őt a költőtől. Hasonlóan működik egy másik világ, illetve kettő: a két 
nyelvé. Mert nem képtelenség ugyanazt a dolgot ugyanúgy kifejezni két nyelven? Melyek 
hiszen eltérnek egymástól egész rendszerükben: szerkezetükben, szavaik jelentésében, e 
jelentések árnyalataiban, idiómáikban — ezek általában lefordíthatatlanok —, hang-
súlyozásukban, hangzásukban, egyszóval mindenben, amivel azokat a száj és az írás életre 
hívja. Újabb csapda az eredet, a történelem, a hagyományok, a haza, a táj, a nemzeti 
jelleg, a társadalmi forma közötti különbség. Költő legyen a talpán az a fordító, aki 
mindezeket az akadályokat legyűri. 

Emery George — mint ezt bevezetésében írja — hűségre törekszik, más szóval a 
dilemma első szarvának öklelését vállalja. A törekvés önmagában is dicsérendő, s vele 
együtt az az alapos munka, amelyet a kutatásra fordított — a Select Bibliography mögött 
még több, nem „select" olvasmányt feltételezünk: tudósnak is kell lennie, aki költő akar 
lenni Dicsérendő a buzgalom, hogy be akar hatolni az ellenálló versbe, megpróbálja annek 
eszméjét a maga nyelvén érvérére juttatni, lehetőleg ragaszkodva az eredeti prozódiájá-
hoz, s helyenként megkísérelve még a hangzat — pl. alliteráció — utánköltését is. 
Munkáját felelősséggel végzi, annak tudatában, hogy egy „újmódi" költőt szólaltat meg az 
angolul értők nyilvánossága előtt. Amivel világirodalmi tartozást kíván leróni. A fordítói 
hűség elvét vallja, mert hű akar lenni az ügyhöz. 

A hűségnek ára van. Helyenként túl tömör a vers a fordítónak, ezért toldalékszókkal 
egészíti ki a sort, hogy az a lábnak megfelelhessen, ezáltal egyszersmind kényszerűen 
bőbeszédűvé, körülményessé teszi azt. Itt-ott a fordítóban a tudós tudálékossá lesz: 
jellemző a „know" (tudni) ige — betoldott, az eredetiben nem levő - használata. 

A rím a vers cölöpje; egy-egy rímpár „mondó": összecsengésük nemcsak hangi, hanem 
tartalmi is. A rím, ha van, fő lelki szükséglete a költőnek; párja együtt szakad fel az 
emlékezetből, a feledésből. A rímet talán legnehezebb - olykor lehetetlen - visszaadni; 
George látnivalóan sokat birkózik vele, nemegyszer fel is adja a küzdelmet, amikor is a — 
rímtelen — sorvégek híjával maradnak erőnek és dísznek, a költőiségnek. 

További ellenség a nyelvtan. Az igei állítmány helyett a fordító gyakran alkalmaz 
melléknévi igenevet (participle) vagy igei főnevet (gerund), ami a cselekvést tompítja. 
Ugyancsak gyakori a többes szám használata a magyar egyes szám helyett; az angol ige 
jelen idejű egyes számú harmadik személye egy egész szótaggal terhelheti meg a sort; 
hasonló kárt okozhat az angol főnév többes száma. 

Kevésnek tűnhetik George erőfeszítéseinek elismerése: több (analóg) helyre vonatkozik, 
mint ahánynál leírva van. Célom a jobbítás. 

George az 50, általa lefordított vers közé, helyes érzékkel, felvesz néhány remeket, 
amely az életmű betetőzésének előkészítését közvetlenül szolgálja. Ilyenek: Naptestű 
szüzek: nőim/fosz-alkotás. Elégia, vagy szentkép, szögetlen: Isten lehívása az égből, 
Jézus-motívum (utóbbi a Chartres-ben is). Első ecloga: jóslat a halálról. Második ecloga: 
repülő és költő párbeszéde. Lapszéli jegyzet Habakuk prófétához, Lapszéli jegyzet 
Lukácshoz: tanulmányok a Nyolcadik eclogához; különösen az előbbi utolsó szava, a 
„düh" (prófétai). Harmadik ecloga, Októbervégi hexameterek: szereiméről; de profundis. 
Tétova óda („ . . . de benned alszom és is, nem vagy más világ,"): az azonosság kettejük 
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közt. Negyedik ecloga: a Költő és a Hang párbeszéde; a hang a költőben van; „ . . . halálra 
érek én is . . . ", „Szabad leszek, a föld feloldoz . . . " 2 

Hibázik a gyűjteményből a Huszonnyolc év: ez a vers a kezdetet mondja el meg a 
végzetet. Nem lehet nem szólnunk róla. Félelmetes (1. A félelmetes angyalt), amit a 
költő itt papírra ontott — a vers huszonnyolc évig készülhetett —, hogy gyilkosa lett 
édesanyjának, amikor megszületett. „Hívó szavad helyett kígyó (szisszent felém játékaim) 
kis útjain . . . " ; a kép [„anyácskáé"] ott sütött [mint a Nap; megkülönböztető bélyeget, 
reám] szobám falán . . . " . „ . . . a férfikorba nőttem én . . . (lepke kezeddel ints felém), 
hogy jól van így, hogy te (Kiemelés a költőtől) tudod, s hogy nem hiába élek én." 
Élethossziglan tartott ez a tragikum és önvád. A — képzelt — bűnt felismerni, keresztjét — 
ide futhatnak össze a Jézus-jelképek — viselni „magos" öntudat és szilárd lelkierő kellett. 
De azért vált Radnóti Miklós költővé, és volt az, hogy ezt a rémet kikiáltsa versben, kiírja 
magából. A rém és a rím. A rímpár: ikerpár; ki tudja, valamennyi rímpár nem rögzítése-e a 
tragikus ikerszülésnek, melyen Miklós keresztülment, nem éltetése-e meghalt iker-
öccsének? 

Most pedig kérem az Olvasót, vegye le polcáról a Radnóti Összesét és olvassunk el 
együtt — helyszűke miatt3 — öt verset. Egy-egy vers interpretálását a fordításukhoz fűzött 
— jórészt nem kedvező — megjegyzések követik. Nem kedvezők — mert az elemzésben 
nehezen lefordítható elemekről szólok —, de mit sem vonnak le George fentebb elismert 
érdemeiből. 

A félelmetes angyal. A Huszonnyolc év 1937-ben, ez a költemény már egyik leg-
sötétebb évünkben, 1943-ban kelt. Bámulatos vers; része a „kiírás"-nak. A költő „a lélek 
aljából" hozza felszínre bátran, magát ezzel mentve, a benne „készül"-ő „félelmetes 
angyal"-t, az „őrület"-et, az önvád mardosását, a kérlelhetetlen ítélkezőt. A gyilkosság 
tévhite itt is kísért: „Mikor fehér ( a holdas éj, suhogó saruban) fut [az angyal] a réten s 
anyám sírjában is motoz. (Érdemes volt-e? - kérdi tőle folyton) s felveri. Suttog neki, 
lázítva fojtón: (megszülted és belehaltál!) Majd megparancsolja a lefekvő, már meztelen 
költőnek: „Vetkezz tovább!" Mint egy ostorcsapás: vetkőzze le a bőrét is; ott a kés, ölje 
meg magát. 

A „félelmetes" szót ,,-etes" képzőjével, mely azt a „félelmes"-nél félelmesebbé teszi, 
„terrible"-lel fordítani kevés. Nehéz számon kérnünk a fordítótól a „Készül—Szeress 
vitézül" tartalmas - ellentétes értelmű - rímet is: a „Készül" a bennlakó szörny 
cselekvése; „vitézül" száll szembe vele a bátor, szerelmes mentőangyal. Az „a lélek 

2 Az itt említett versekén kívül még a következők fordítása van a gyűjteményben: Szegénység és 
gyűlölet verse. C. Neumann & Söhne. Szombat éji groteszk. Rettentő dühös arckép. 1931. december 8. 
Szerelmes vers az erdőn. írás közben. Ballada. Cartes Postales. Ének a halálról. Aludj. 11 faut laisser. 
Nyugtalan órán. Csütörtök. Mint a halál. Tajtékos ég. Emlékeimben. Péntek. Hasonlatok. Száll a 
tavasz. Egyszer csak. Éjszaka. Téli napsütés. Kolumbusz. Páris. Ötödik ecloga. Zsivalygó pálmafán. A 
bujdosó. Majális. Álomi táj. Hetedik ecloga. Gyökér. A la recherche . . . Erőltetett menet. Razgled-
nicák. Az utóbbiakat George egy cím alatt közli. 

'Eredetileg a tanulmány mind az 50 vers fordítását elemezte. 
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aljából' fordítása, helytelenül, „dregs" (üledék), az „őrület"-é „insanity" (elmebaj). 
„Continue undressing" (Folytasd a vetkőzést!): ilyen körülményesen nem „biztatja" a 
meztelent egy féktelen, tomboló, könyörtelen angyal. 

Nem tudhatom... A félelmetes angyal egy inkább belső veszedelem kifejezését, 
elhárítását szolgálja, a jelen vers inkább a közjót. „Inkább": a vers nem lehet sem csak 
szubjektív, sem csak objektív. 

Az első versszak halk szavú, bensőséges vallomás „szülőhazám . . . e lángoktól ölelt kis 
ország"-ról. A szent föld fölött, melynek lírai, meghitt, üde, szűzien tiszta, fénylő leírását 
kapjuk, bombázók robognak át — ellenséges, fekete szál, beleszőve a fehér sorokba. Költő 
nélkül nincs haza: [a repülő] „nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály." 

A második versszak hétsoros; hozzáfoghatót keveset találni újabb irodalmunkban. 
Jönnek a bombázók, de „Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,) s tudjuk miben 
vétkeztünk, mikor, hol és miképp . . . " A nemzet költője hivatott a nemzet nevében e 
kimondásra, s kimondás nélkül nincs felmentés. A felmentést - a 3 - 7 . sorban - a 
bűntelenség, a remélt béke segítheti elő — messze ható költői szóval. 

Az utolsó, egysoros szak fohász: Szárnyaddal, virrasztva fölöttünk, védj meg 
bennünket! 

A „home" = otthon, haza; de az szn/ôhazâm a fordításból nem maradhat el. „ . . . old 
lovers" (régi szeretők) áll a „régi szerelmek" helyében, Miért nem „old loves" ? Hiszen az 
angol is mondja kedvesének: „Love!" (Szerelmem!) A „without doubt" (kétségen kívül) 
a „hisz" [en] szó helyében gyengíti az ebben a versben legfontosabb állítást; „kétség-
telenül" kétséget támaszt. Itt egy nemzet lelkiismerete forog kockán; a vers a bűntudat 
felkeltése által szavatolja a nemzet fennmaradását. A rímelés hiányos. 

Elérkezünk a Bori noteszhez, levetjük saruinkat. Tisztelet és kegyelet megállítja 
tollúnk vonását, az olvasó szemét. A Bori noteszben tíz verset küldött nekünk a költő. 
George dicséretére válik, hogy mindet lefordítja. Tízes szám — Tízparancsolat; a 
Nyolcadik ecloga biblikus tárgyú és erejű. Volt-e még hasonló sorsa és dolga magyar 
versciklusnak? Pornak szánták, de kikelt a földből - „Szabad leszek, a föld feloldoz" 
(Negyedik ecloga) - megelevenedett, hogy más élőlény-verstársaival lemossa a gyalázatot. 
Az iszonyat, a nemzeti összeomlás, a földresújtottság, rabszolgaság, öntudatlanság, elállatia-
sodás idejében szerényen és keményen, izmos prófétai versekkel lépett népünk elé és közé 
mint annak jobbik lelke, s volt egyszerre ostor, fény és összefogó ölelés. Radnóti Miklós a 
náci és magyar pokolból felemelkedve nemzete és a saját tragédiáját legyőzi a versben. 

Hetedik ecloga. A fogolytábor mesteri leírása. Egy, számomra, tündöklő kijelentés: „a 
fogolytábor hazaindul ilyenkor". Elő van ez készítve az egész versszakkal — például így: a 
„vad tölgykerítés, barakk oly lebegő, felszívja az este." ... „felszívja az este": az ember 
lehunyta a szemét. Nem csoda tehát a „hazaindul", hanem vágyálom. „Mikor lesz az 
már? " Hányszor elkérdezték egymás közt a foglyok? És, íme, a vers elhozza a leg-
drágább meglepetést: „ . . . hazaindul". 

„Búvó otthoni táj!" Kétszer is elmondatik (második versszak): búvóhelyet ad és bújik 
a környező hegyek ölében a veszedelem elől. És ugyanitt a hazafiak elsejéből való költő 
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féltő kérdése: „van-e ott haza még, ahol értik e hexametert is? " Haza és hexameter 
nincsenek meg egymás nélkül. De micsoda hexameter! Képes az álomi valóságba repíteni a 
fogolytábort: „repülnek a foglyok . . . " 

A versben a lütves van megszólítva: a haza, a vers és ő: egy. A szerelmes vers is 
honfidal. 

Nem „the men in the camp" (az emberek a táborban), hanem a „fogolytábor". Az 
ilyen és hasonló változtatások miatt az álom megcsorbul; kisiklik a fordításból, ami az 
eredetiben, ismétlem, meglepően való. A „búvó otthoni táj"-ból „fugitive homestead" 
(menekülő „otthonhely") lesz. A táj nem menekül, hanem búvóhelyet ad, ami a „búvó" 
szóba beleérthető. A „hiding" (= elrejtő, bújtató, és rejtőző, „búvó") jobb jelző volna. A 
„your kisses" (csókjaid) és „dreams" (álmok) többesszám; az egyesszám többet mondó. 

A Levél a hitveshez, a félelmetes angyal legyőzőjéhez íródik, kinek hangja „befonja 
álmom". Két év előttről (Októbervégi hexameterek) a vallomás ez: „ . . . nézd, gyermeked 
is vagyok én, de/felnőtt, nagy fiad és szeretőd . . . " A hitves: anya is: az örökös férfi-
boldogság. „ . . . sok . . . páfrány" „zsong. . . ", hangot és jelentést párosít hozzá a 
zsoltár" ebben a dicsőítésben: „ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár,/ s szép mint a 
fény és oly szép mint az árnyék . . . " — meglepetés, hogy az árnyék oly szép, mint a fény. 

„Voltál": búcsú a hitvestől és, ami ugyanaz, az élettől. Szerelmes búcsúlevél: „fél-
tékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e? " Még „a bombák [is] fönt a gépben (zuhanni 
vágytak". „Ellenükre élek, . . . " Az utolsó versszakban áll az elbűvölően szép és bámulni-
valóan kemény, eltökélt igéret: „bíbor parázson, /ha kell zuhanó lángok közt varázslomj 
majd át magam, de mégis visszatérek . . . , " 

A fordítás címében — Letter to my wife — a „wife" (feleség) szó nyomába nem jöhet 
a mi „hitves"-ünknek. „ . . . beautiful as a shadow and beautiful as light" (szép mint egy 
árnyék — nem egy, hanem az kellene itt — és szép mint [a] fény): a „fény" és az „árnyék" 
felcserélése megfosztja az utóbbit az említett meglepetéstől és dicséretétől. „ . . . . the 
bombs were aching to dive" (a bombák annyira le akartak zuhanni, hogy az már fájt 
nekik): nem, hanem egyszerűen és híven a vershez: „the bombs desired (= vágytak) to 
dive". Hiányos rímelés. 

A Nyolcadik ecloga párbeszéd Költő és Próféta közt: magasztos találkozás. A Próféta: 
Náhum — a Bibliában a már megénekelt Habakuk előtt áll — megjósolta a „buja" Ninive 
pusztulását, mely után az poraiból többé nem kelt fel. A Próféta második beszédének 
utolsó mondata: „S úgy is lőn". Ki kételkedik abban, hogy Asszírián a náci Német-
országot kell értenünk? Radnóti belefűzi Náhum könyvének szavait a párbeszédbe. Egy 
rettenetes példa: „Falhoz verdesik itt is, amott is a pötty csecsemőket"; Náhumban: 
„Kisdedeik is falhoz verettek minden utca sarkán" (Károli, 3, 10) (1. még: Semprun: A 
nagy utazás). Náhum újra itt van közöttünk. „Az ősi gomolyból, mondd, mi hozott most 
mégis e földre? " — Rövid válasz: „A düh." A próféta lelke és szelleme a - pusztító és 
alkotó — düh, A jelen ecloga előtanulmányai — Habakuk-jegyzet és a Lukács-jegyzet — 
közül az előbbi így végződik: „Kormozz be (talpig te) fekete düh!" Kérdezi is a Költő a 
Prófétától: „ . . . mondd, évezredek óta lehet, hogy így él bermed a düh? " A dühtől 
marad fenn a világ. ,próféták s költök dühe oly rokon, étek a népnek /s innivaló" „Jöjj 
hirdetni velem, hogy már közelít az óra, már születőben az ország. Hogy mi a célja az 
Úrnak, - /kérdém? lásd az az ország. „Útrakelünk, gyere, gyűjtsük össze a népet, hozd 
feleséged s mess botokat már." 
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A Negyedik eclogában a párbeszéd a Költő és A hang közt folyt. A hang — belső hang 
— felszólítja a Költőt: „ . . . az égre írj, ha minden összetört!" A költő engedelmeskedik: 
„az égre írja" a Bori noteszt A Nyolcadik eclogá ban a belső hang konkrétan a Prófétáé 
lesz. A Költő, vállalva a Próféta feladatát, vele egy személyben „összegyűjti a népet", a 
Radnóti-imádókat, a szabadság és az újra-építő munka szerelmeseit. Ők elmondhatják a 
Prófétával Radnótiról: „ . . . akit egyszer az Úr elküldött, nincs kora annak . . . " 

A Költő kérdését, hogy „melyik" [próféta vagy] George így fordítja le: „ . . . which of 
that school" (melyike annak a [prófétai] iskolának): szó sincs iskoláról az eredetiben. 
Nem a „a nevem Náhum", hanem „Náhum vagyok" (Nahum is my name). Határozatlan 
és bőbeszédű ez így: „Some things the Lord did say" (Néhány dolgot az Úr mondott), 
ehelyett: „Mert megmondta az Úr." „ . . . ismét úgy lőn minden, ahogy te megírtad", 
Georgenàl: „once again all the grief you predicted happened just as you wrote that it 
would" (15 szó: újra egyszer mindaz a szomorúság, melyet előre megmondtál, meg-
történt, épp úgy, ahogy megírtad, hogy fog [történni]. Nem „our law and the words of 
the prophets" (törvényünket és a próféták szavait), hanem а törvényt és szavainkat", 
mert а törvény Istentől való, szavaink pedig a miénk (a prófétáké): Radnóti így külön-
bözteti meg a kettőt. 

A félelmetes angyal, Nem tudhatom . . . , Hetedik ecloga, Levél a hitveshez, Nyolcadik 
ecloga. Elolvastuk ezt az öt — egymáshoz kapcsolható — verset. Miről szólnak? Az 
oeuvre-hez képest töredékként, részként mégis az egészről. A költő belső tusájáról, 
honszerelméről, szerelmeséről s arról, hogy e kettő nála és vele egy; küldetéséről. Csak 
szemlesütve mondhatjuk el, hogy mártírrá lett érettünk, s hálával mondjuk el, hogy ránk 
hagyta élő szavát. 
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DOBOSS GYULA 

BESZÉDMÓDVÁLTÁSOK EGY „MEGJELENÍTŐ" 
ELBESZÉLÉSBEN1 

(Mándy Iván: Látogatás apánál*) 

A Látogatás apánál azon epikus művek közé tartozik, amelyekben a summázó el-
beszéléssel (elmondással) szemben a közvetlen megmutatás — a jelenetek dominálnak.2 

Természetesen itt is elbeszélésbe, recit jellegű3 előadásba ágyazódnak a jelenetek, ez csak 
a drámában vagy a filmen lehet fordítva. De az elbeszélésszerű előadás mennyisége 
egyrészt a mű egészében nézve is jóval kisebb a jeleneteknél, másrészt csak ritkán alkot 
az író hosszabb, egybefüggő, egyneműen elbeszélő részt. Láthatólag közvetlen meg-
mutatásra törekszik, csak a legelkerülhetetlenebb esetekben alkalmazza az események 
elbeszélésének eszközét. 

Az is szembeszökő, hogy a cselekményes (elbeszélés, párbeszéd) és a járulékos 
(reflexió, leírás, ária) mozzanatok4 nála a jelenetekben eggyé olvadnak, egymásba átcsap-
nak. A Látogatás apánál c. elbeszélést (és más Mándy-műveket) az egynemű előadás-
módok (elbeszélés, dialógus stb.) hiánya jellemzi. A dialógust elbeszélés töri meg, az 
elbeszélés jelenetbe vált gyakran. Leírásról (a tárgyak leírása) itt a hagyományos értelem-
ben nem is beszélhetünk. Többek között éppen a tárgyak elbeszélésbeli funkcióit 
vizsgálva látunk összebékíthetetlen különbségeket Mándy és a „francia új regény" 
között.5 

Leírásaiban a tárgyak „melegek" az ember közellététől. Vagy emberi érzelmek vetül-
nek rájuk, vagy az emberi tevékenység nyomait viselik. Tárgyleírásai e két fő típusba 
sorolhatóak. így is, úgy is dinamikus jelleget nyernek. E kétféle jellegzetes tárgy-meg-
jelenítésre nézzünk egy-egy példát. 

A 10. oldalról: „Szétdobált takarók . . . Lecsúszott harisnyák . . . Összegyűrt törül-
közők . . . feldőlt szék . . . " stb. Ebben az enteriőrben csak látszólag van szó tárgyakról, 
az embert keresi a tekintet, azt, aki így bánt velük, az embert, akinek tevékenységéről 

*In: Mándy Iván: Mi az öreg'.' Bp. 1972. 
1 A beszédmódok lehetséges típusairól, a kérdés szakirodalmi vonatkozásairól írtam a Literatura 

1976. 3 - 4 számában. Jelen dolgozat az ot t közöltek folytatása. Megértéséhez a szóban forgó 
elbeszélés szövegét is kézhez kell venni. 

2 Vo. Friedemann megjegyzéseivel, in. Weimann, Robert: Az „Uj kritika." Bp. 1972. 
3A „reci t" az „alanyi beszéddel" szembeállítva mint történetelmondás nyer értelmezést G. 

Genette-nél. L. Szegedy-Maszák Mihály: Gerard Genette: Figures I—III. Helikon 1973. 3 9 3 - 3 9 6 . 1. 
4 Az elnevezésekkel él Kemény Gábor Képsűrűség és kompozíció c. cikkében: Magyar Nyelvőr 

1974. 3. sz. 
5 A hasonlóságot és különbözőséget felveti pl. faragó Vilmos egy kritikájában. L. Elet és Irodalom 

1974. 22. sz. 
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árulkodnak. A jelzői funkciókban álló melléknévi igenevek közvetlenül utalnak cselek-
vésre, nem kell odaképzelnünk az életet az élettelen szobabelső dolgaihoz. 

A tárgymegjelenítés másik tipikus példája a 18. oldalról: Zsámboky „kint volt a 
konyhában. Két barna zacskó az asztalon. Kedvetlen, kórházi staniclik." Ezeket a 
mondatokat két kellemetlen kórházi látogatást leíró szövegrész veszi körül. A látogatások 
a hős emlékezetében jelennek meg. A mostani, jelenlegi látogatáshoz kapcsolódó emóciók 
sűrítménye a kórházi staniclikat megszemélyesítő „kedvetlen" jelző. A pontosan leírt 
érdektelen reális tárgy így válik a hős emócióinak kifejezőjévé. 

A hős(ök) tettei, emóciói a tárgymegmutatásokban: ezt a fajta leíró módszert sem a 
naturalizmus aprólékoskodása, sem az impresszionizmus felszínessége és esetlegessége, 
sem kompozíciós egyhangúság nem veszélyezteti.6 

Másrészt ezzel a módszerrel a leírás oly szoros szálakkal kötődik a hős cselekvéseihez, 
hogy a leírás cselekményes jellegű eszközzé válik. Dinamikus képek Mándy leírásai, 
közvetlenségükben jelenet jellegűek. 

A kevés történet-elmondó recit is lépten-nyomon jelenetbe vált. A második kom-
pozíciós egység tipikusan elbeszélői indító szövegében („Csattanásra ébredt akkor 
reggel . . . napfény szűrődött be . . . " stb. [Látogatás: 10. old.]) szőtt igei állítmány 
nélküli mondatok („Utána csönd", „A reggel csöndje") már a megjelenítést szolgálják.7 

Pár sorral alább párbeszédes részlet következik: az elbeszélés egyik „nagyjelenete". 
Hosszabb elbeszélésszerű résszel csak majd a harmadik kompozíciós egységben talál-
kozunk. (A 29. oldaltól.) Itt a hős gondolatban apja szemére lobbantja annak bűneit. 
Valójában ez a rész sem elbeszélés — hanem a főhős „monológja", melyben múltbeli 
eseményekre hivatkozik. 

A Látogatás elsőrendű jellegzetessége a megjelenítő előadás; a leírásnak, az elbe-
szélésnek jelenetekben történő formálása. Az elbeszélő szövegrészek tartópillérei a 
műnek, de az aktív (= Ac) és passzív (= Psz) szekvenciasorban egyaránt a jelenetek 
meghatározók. A hosszabb elbeszélésszerű részek (a vádló monológ; a Lux Olgáról szóló 
visszaemlékezés) — tulajdonképpen másodlagos elbeszélések, nem az író, hanem a hős 
szavai - megjelenített szövegek. Teljes értékű, hosszabb jelenetekből értesülünk a szüzsé 
minden fontosabb mozzanatáról, arról, ahogyan a főhős „bedugja" apját a kórházba; 
látogatásairól; az apa és fiú találkozásairól a lépcsőházban; a szálloda korszakról; a szülők 
válásáról s a kórházi nagy találkozásról is a befejezésben. A jelenetváltások azonban 
többnyire nézőpontváltással járnak együtt, a nézőpont megváltozását pedig mindenkor a 
beszédmód valamelyes megváltozásában ragadhatjuk meg. Bizonyos mondatok mintha 
egy az elbeszélő szeme előtt pergő filmet kommentálnának (például a bevezető néhány 
mondat), mások meg már mintha a film szereplőjének szavai volnának. Elsősorban eme 
jelenség, ennek következményei okán szokás a Mándy-elbeszéléseket filmszerűnek 
nevezni. 

4 L. ezzel kapcsolatban : Lukács György: Művészet és társadalom. Bp. 1969. 232.1. 
7 A cselekmény kompozíciós egységeinek határait a legegyszerűbb módszer segítségével igyekeztünk 

hipotetikusan megállapítani: a diszpozíció-sémákra való vetítéssel. (L. a módszerró'l: Vigotszkij, L.: 
Művészetpszichológia. Bp. 1968. 247-248.1 . ) Utóbb e határok érvényességét a beszédmódváltások 
alapján ellenőriztük, ill. korrigáltuk. El kellett különíteni a horizontális kompozíción belül az elbeszélés 
jelenidejében történő események sorát (Ac) a gondolatban megjelenő események sorától (Psz) - és 
ezeket merőben más eljárással szegmentálni. L. említett cikkünkben: Literatura 1976. 3 - 4 . 221.1. 
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Az említett filmmel kapcsolatos hasonlatban a kommentátor szereplővé vált. Vissza-
térve az epika valóságához: az elbeszélésben élesen megváltozott az elbeszélő álláspontja.8 

Az elbeszélői nézőpont változásai oly gyakoriak a Látogatásban, hogy éppen ez a 
változatosság jellemzi leginkább a szöveget. A nézőpont megváltozása lényegében egy 
nyaláb nyelvi-stilisztikai meghatározó megváltozását vonja maga után. A nézőpontnak a 
megváltozása jól érzékelhető, de konkrétan csak a beszéd módját meghatározó nyelvi 
jellegzetességekben ragadható meg. Az ábrázolt valóság — a szereplő, a tér, az idő, az 
akció (amire a kijelentés vonatkozik) — megváltozása természetesen nem jelent fel-
tétlenül nézőpont-változást. Ezért is van szükségünk a beszédmódot leíró szempontokra. 

Alábbiakban a beszédmódok minél pontosabb leírása a cél néhány jellegzetes szöveg-
hely (mondat) kiragadásakor; a dialógus, monológ, terminusok helyett meggyőzőbb 
beszédmód körülírásokra törekszünk, tekintve, hogy azok által nem ragadhatok meg 
egyértelműen az elbeszélés sajátos beszédmódjai. 

Az elbeszélés 1. mondata („A kád szélén kuporgott.") igei állítmánya múlt idejű alak. 
De nem a beszélés idejéhez képest korábban megtörtént eseményre utal, hanem a múltból 
a jelenbe vetit egy szituációt. A „kuporgott" lényegében befejezett jelenidejű alak, nem a 
cselekvést jelzi, hanem a bekövetkezett helyzetet (állapotot). A mondat szituatív jellegű. 
(A szituatív beszéd tartalma az, amit a szituáció hoz létre, vagy azzai kapcsolatos; ez a 
forma inkább kifejez, mint elmond.9) Ez a jelleg itt művészileg gazdagító hatású. A ki 
nem jelentett meghatározások az olvasót mintegy jelenlevő beszélgető partnerré teszik, 
aki benne van az eseményben, szituációban. A valóság odaértendő „kontextusa" pótolja a 
leírt mondat hiányzó kontextualitását. A kezdő mondat befejezett jelene, amelyet a 
magyar nyelv múlt idővel fejez ki, egyszerre alkalmas arra, hogy a hagyományos el-
beszélés-kezdés benyomását tegye, majd pedig megengedje a következő mondat jelen 
idejű állítmányát. Itt máris érzékeljük az elbeszélésnek azt a sajátosságát, hogy beszéd-
módja az „előadás" és „párbeszéd" típusok közötti átmenet. A további befejezett jelenek, 
ill. jelenidők egyértelművé teszik, hogy az elbeszélés idejével egyidejű jelenetsort veszünk 
itt tudomásul. Hogy ez az „ő" milyen távolságra van az írótól (szereplő, narrátor, ő 
maga? ), még nem tudjuk. A 3. személyű alany egy szereplőt valószínűsít, akiről az író 
beszél. Első pillantásra meghökkentő a négy sorral lejjebb található mondat: „így még 
jobb." Nem utal sem elmúltságra, sem a beszélőn kívüli személyre — , jobb volt (neki); 
(úgy érezte), így jobb" stb. 

Ezáltal az „Ő"-nek jelölt szereplő az „Én"-hez közelít, ill. ilyen asszociációt kelt. 
Ugyanilyen oknál fogva érdekes a „Mit kell itt végiggondolni? " (Ugyanebben a bekezdés-
ben.) Ez a mondat szintén vagy az elbeszélőre önmagára utal, vagy mint a szereplő 
vitapartnerére. *(Kivételt képeznek „az apa és fia" - féle fordulatok, valamint az argó 
„apa", „apuskám" stb. megszólításai.)* Az „ő-én" feszültség igen figyelemreméltó rög-
zítése a következő mondat. „Bemegy apához." Az „apa" szó (mint más rokonságnevek) 
személyrag, ill. névelő nélkül általában a beszélő hozzátartozóját jelenti. * - * A 
személyraggal jelölt (3. személyű, 0 fokú rag) alany (= ő) - az elbeszélő „apjához megy 
be" a mondat jelentése szerint. Ha viszont értelmes közleményt akarunk kapni, az 

8 Az elbeszélői álláspont és az Üj kritika „point of wiev" fogalmát az Uszpenszikj által részletesen 
kifejtett és differenciált nézőpont (Np) fogalom szinonimáiként használjuk. L. Uszpenszikj, В.: 
Poetyika kompozicii. Moszkva, 1970. 

9 L. erről -.Rubinstein. Sz. /... Az általános pszichológia alapjai. Bp. 1964. 674. p. 
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„ő"-nek egyetlen denotátum felelhet meg: az elbeszélő „én". Az elbeszélő távolságtartás 
és közeihozás valósul meg itt — egyetlen nyelvi gesztusban. Az eddig vizsgált mondatok 
alapján azt látjuk, hogy az „Ő" ál-személyes névmás „Én"-t takar; az író önmagáról beszél 
3. személyű formában. (Ez elteijedt elbeszélői fogás). De egyszersmind szándékoltan le is 
leplezi ezt a rejtőzködést (ez már Mándy-iellegzetesség). így és csakis így válik érthetővé 
sok további technikai megoldás, grammatikai forma, mondattípus. Ezt belátva tudjuk a 
nézőpontváltások funkcióját feltárni és a „kihagyásos technika" terminusnál lényegre-
törőbb leírását adni Mándy sajátos, szembeszökően egyéni elbeszélői módszerének. 

A következő sorokban ez az ö/én tartalmú kijelentő alany beszél az apáról (apjáról). 
A mondatok formálisan előadás típusúak, ám a vevő maga is kijelentő alany, így az 

egocentrikus előadás sajátos jelensége áll fenn. A hős „belső monológját" ágyazza körül a 
szerzői récit. A jelentések tovább rétegződnek azáltal, hogy ebben a beszédmódban 
utalásokon keresztül („Neki csak . . . ") eljutunk a másik szereplő (apa) hangjának teljes 
értékű, tiszta megjelenéséig: „Ezek nem ápolók, öreg!". 

így fogalmazódhatna bőbeszédű és tradicionális „recit"-ben az író itteni magatartása: 
„magam előtt látom és elmondom azt az esetet, amikor hősöm — aki én magam vagyok — 
az apját készült meglátogatni, s közben sokminden eszébe jutott , megjelent emlékezeté-
ben, s megjelenik mostani önmagam emlékezetében is." Ebből az előadói magatartásból, 
ha mindezen tartalmakat érzékelteti az író, legalább ötféle beszédmód adódik. Ezért 
jelenik meg az apa hangja éppen olyan módon, ahogyan megjelenik: bekezdés, kettőspont, 
gondolat- és idézőjel nélkül — tehát a környező mondatokkal egyenértékűvé téve, s 
maximális koncentrációban. 

Az apa hangja a szereplő textusában bukkan fel, ezt a textust viszont az elbeszélő 
szerző vetíti elénk. Közvetlen megjelenési forma, bonyolultan megkomponált és áttetsző 
kétszeres közvetettségben. Az egy szakaszba írtság, az említett írásjelkonvenciók hiánya, a 
megelőző „elkezdi hajszolni", „Neki csak a . . . " fordulatok oda hatnak, hogy a követke-
ző mondatot (, JEzek nem ápolók, öreg! ") néma olvasásban is ironikus csengésűnek érezzük. 

Intonációval érzékeltetett parodikus és jelöletlen idézettel van dolgunk. 
Az elbeszélő-szereplő ambivalens megjelenése, mely a kettős előadást lehetővé teszi, a 

„nem akarom többé ide beengedni apát" mondat egyes szám első személyével lelepleződik. 
Ehhez átmenet a „Beszélni kell a professzorral" mondat. Az infinitivusz, ill. a személy-
ragok hiánya a mondatot általános érvényű (szentencia-szerű, grammatikailag ilyen 
típusú) közléssé teszi. Nem ilyen szervezettségű szövegben ez a megoldás egyenesen 
pongyolán hatna. Itt a „beszélnem", „beszélnie" változatok helyett^ a legalkalmasabb 
megoldás. Ha egyértelművé akarja tenni Mándy egy szereplője távolságát, különbözőségét 
önmagától, nem véti el a kellő személyragos alakot, pl.: „Meg kell értenie" — ti. a 
professzornak. 

A „Nem a k a r o m . . . " mondat grammatikai alanya egyes szám 1. személyű; denotá-
tuma az elbeszélő, az író. Ennek a mondatnak az előadás személyessé válásának fokozatai-
ban a „Meg kell értenie." és a „Mit kell megértenie? " mondatok az előzményei. Az első a 
szerepeltetett „Én", a hős folyamatos egocentrikus beszédébe ágyazódik, a második, a 
kérdés — mivel külön bekezdésben áll — egy időben későbbi, távolabb álló „elbeszélő én" 
kérdése. A „Nem akarom . . . " mondatban az elbeszélő-író azonosul „hős"-önmagával. 
Az időbeni szakadás megszűnik. A szerep és a szerep írója eggyé válik. Ez a hely is 
egocentrikus beszéd, természetesen az elbeszélés mint előadás egészén belül. 
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Ez a közlés az előadás idejével egyidejű, ugyanakkor egyenes, szerves következménye 
az előző két mondatnak. Együttesen két, közvetettségét tekintve közelebbi és távolabbi 
egocentrikus megnyilatkozás összekapcsolásaként realizálódott dialógusként értel-
mezendő. A továbbiakban az író távolsága hős-önmagától az eddigiekhez hasonlóan 
váltakozik a teljes azonosulás, a kétértékűség és a kívülállás fokozataiban. 

Az eddigiekhez képest újszerű beszédmód figyelhető megvalamivel alább, a következő 
mondatokban: 

— Egy kisregény, vagy nem is tudom. 
Dehogynem tudod te átkozott hülye. 
Az író-hős emlékeiben felbukkan egy kórházi jelenet - beszélgetés a professzorral. 

Szabályos, egyenes idézésben kérdez a professzor. Ugyanígy, de idéző mondat nélkül 
válaszol a kérdezett hős — Zsámboky. Ily módon az egocentrikus beszéden belül szokásos, 
nem képzelt, felidézett dialógusrészlet jelent meg — egyértelmű formában. Ebbe a 
párbeszédbe szól bele polemizálva, de csak képzeletben, egocentrikus beszédformában az 
elbeszélő. „Dehogynem t u d o d . . . " A megszólított (te) itt kézenfekvően az iménti 
beszélő (a szereplő-író), akinek szavai az elbeszélés tér-idejéhez képest más tér-idő 
koordináta rendszerből hangzanak fel. Ugyanakkor — a két mondat közeliségének követ-
kezményeképpen is — az elbeszélés jelenében létező író is megszólított egyszersmind. Az 
egocentrikus megnyilatkozást az előzmények indokolják, de a jelenre is érvényes. Az 
elhangzott „Dehogynem tudod . . . " mondat egyszerre két idődimenziót fog egybe. Az 
ábrázolt író-szereplő megszólítása és — (te = én) — önmegszólítás egyszerre. 

Eddig az első kompozíciós egység. Az elbeszélés nyitányában megfogalmazást nyertek 
az alapproblémák, bemutatkoznak a hősök, mozaikkockákban felvillannak jellemző 
jelenetek, világosan áll előttünk a hős és az önmaga által leleplezett elbeszélő „én" 
ambivalenciája, a bonyolult és művészileg hatásos beszédmód-nézőpontváltások techni-
kája. A második kompozíciós egységben az elbeszélés jelen idejében készülődő „Láto-
gatás" és az ezt időben és logikusan megelőző ablak-jelenet, s a kettővel kapcsolatos 
gondolatok megmutatása következik. 

A második kompozíciós rész első mondata („Csattanásra ébredt akkor reggel.") — 
formálisan-grammatikailag az első mondat ikerpárja. Közelebbi vizsgálat után azonban 
lényeges különbségeket veszünk észre. Elkerülhetetlen különbségtétel, hogy az utóbbi 
mondatot már szövegelőzmények után értelmezzük. Az előadott harmadik személyű 
alanyhoz (a fentebb elemzett „rejtett" írói utasításra) hozzá képzeljük az „Ő = Én" 
átcsapást, tehát a kijelentett alanyt itt már (a korábbi szöveghatásokra) bátran „narrá-
tor "-típusúnak értékeljük. Adó itt az auktor. Ezt erősíti a recit (dinamikus jegyű) típusú 
nyelvhasználati mód. Fontos különbség az 1. sz. mondathoz képest a „Csattanásra ébredt" 
. . . mondat hangsúlyozottabb múlt ideje („akkor"). Nem a grammatikai múlt idejű 
forma dönti el, hogy befejezett jelennek vagy múltnak értelmezzük az igei állítmányt. 

Ez a második kompozíciós egység tartalmazza a legtöbb hagyományos recit-beszédet és 
tükrözött (többé-kevésbé hagyományosan tükrözött) dialóaust. 

Emlékezzünk arra, hogy 1 ) az elbeszélés = előadás. 2) Itt ő = Én átképzeléses típusú sze-
replő-elbeszélő (narrátor) előadásán belüli egocentrikus beszéd dominál. 3) Ez fogja körül 
az „Én"-hez, „ö"-höz (első számú hős), és a többi hőshöz tartozó előadásokat, egocentri-
kus beszédeket, dialógusokat. 4) Ezek recit vagy beszéd formáiban; 5) Természetes jelenté-
sű vagy közvetett (tiszta, vegyes) típusú szavakban realizálódnak. Mindezek figyelembevé-
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telével magyarázható a „Csattanásra é b r e d t . . . " típusú mondatok környezetében a „Nem 
lehetett tudni, hogy apa m i k o r . . . " szerű megnyilatkozás. (Vö. a korábbi magyarázatot). 

Nézzük pl. ezt az igen érdekes mondatot. „Még mindig érezni azt a szagot." Ez 
egocentrikus beszéd, az adó (a narrátor) az „Ö = Én" közötti semleges zónában helyez-
kedik el, a nyelvhasználati mód beszéd — recit környezetben. Az adó szavának típusa 
természetes jelentésű, tehát nem a hős idézett mondata. A grammatikai személy jelölet-
len, a kijelentett alany hiányzik, hős és író egyaránt behelyettesíthető. Ez a Mándynál 
jellemző személytelen mondatelőzmény vezet át a következő bekezdés személyes recit-
módjához (az író saját élményét mondja el), majd a dialógushoz (az író emlékéből jelenbe 
vetített dialógus a második és harmadik számú szereplő között). 

Ezután az elbeszélés recit típusú előadásban folytatódik. Az elbeszélő és az első számú 
szereplő széjjelválik. „Zsámboky ment a díványhoz" (14. old.), de valamivel később már 
a „narrátor" idézi a „Halálomért senkit sem terhel f e l e lősség . . . " mondatot. 

Az egocentrikus beszéden belüli idézés (tulajdonképpen csak utalás) indokolja az idéző 
konvenciók elmaradását. A kijelentő alany a narrátor, így a közlés nem természetes 
jelentésű, hanem közvetett típusú tiszta szó, beszéd, a közlés primér közege: írás. 
(Egyébként ez az egyetlen eset az elbeszélésben, amikor a „közeg" nem beszéd! A 
„ H a l á l o m é r t . . . " szöveget az apa egy papírra hja.) Vevő a primér szinten: „mindenki 
akit illet". Vevő a szekundér szinten (az író egocentrikus beszédében közölt idegen 
szónak értve a mondatot) a közlő önmaga. 

Ez a búcsúlevélszöveg idézőjel nélkül jelenik meg. Tekintve, hogy nem egyszerű 
idézés, hanem egy olyan „írás" idézése, amely az elbeszélés fő konfliktusát (felelősség!) 
érinti - a komplikáltán szervezett, de világosan értelmezhető, többszörösen funkcionáló 
beszédmódra jeles példa. 

Itt meg kell jegyeznünk ismét, hogy a technika szempontjából nem a „kihagyás" a 
magyarázó elv. Nem hagyta ki/el az író az „emlékszem, hogy azt írta a p á m . . . "-féle 
fordulatokat. A magyarázat az egocentrikus beszédjelleg s amit még fentebb a szóban 
forgó mondatról elmondtunk. Hogy az író milyen úton jutott ehhez a változathoz, s hogy 
miért maradt ennél, s hogy ez a megnyilatkozás nagyfokú sűrítettséget jelent — az más 
kérdés. Nem alkotás- vagy befogadás-lélektani magyarázatot keresünk, hanem a kész 
szöveg (mondatok) jelentésudvarát igyekszünk feltárni. 

A 2. és 3. kompozícios egység határán a „recit" figyelemre méltő variációival talál-
kozunk két mondatban 

(— Egy olyan ronda kis szladiban. 
A Hotel Adria.) (24. old.) 
A 3. kompozíciós egység első felében gyermekkori élmények merülnek fel a pincér-

nővel folytatott beszélgetés során. Az első mondat egy egyenes idéző sorban előadott 
dialógus része. Lényeges, hogy az idéző mondatok többnyire hiányoznak, így természetes 
jelentésű lesz a dialógus. Ez a közvetlen megjelenés élményét kelti az olvasóban. Mindkét 
mondat egyaránt recit jellegű. Különbség, hogy „A H o t e l . . . " mondat a narrátori 
előadás egy neme. Az „Egy olyan . . . " mondatot közvetlenül megelőző dialógus-részletek 
és a következő narrátori előadás tehát az események elmondására hivatott (recit). A 
következő sorok dialógusa már egyértelműen a megjelenítést szolgálja - a nyelvhasználati 
mód itt „beszéd". Ez a dialógusban megjelenő beszéd a hős emlékezetében van jelen, a 
pincérnővel folytatott párbeszédhez kapcsolódó asszociáció. 
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Ezekben a részekben a biografikus idő régebbi szakaszai bukkannak fel; a szülők 
válása; a fiú kimarad az iskolából stb. Itt a biografikus események, az emlékek, a 
nyomasztó jövő lehetőségei mind érvekként, fegyverként szolgálnak abban a vitában, 
amelyet a fiú apjával folytat. A hős ebben a részben már egybeesik magával a szerzővel — 
egy—két távolságtartó harmadik személyű közlés kivételével. Elhalványul az „ő, 
Zsámboky" vonulatban tartott distancia. Megerősödik a leplezetlenül személyes hang. 
A rész egyik tipikus mondata a „Mondd, apa, te mindenkit kifosztasz? " (29. o.) A hős 
grammatikai-formálisan apjához (te) intézi szavait. Jellegzetes egocentrikus dialógus ez, a 
megszólított képzelt, nincs jelen. A szövegrész a keserű, és immár hiábavaló ön-
marcangolás emócióival telített önigazolás keresése csupán. E hatást éppen az ál-dialógus 
jelleg fokozza. A mondat az elbeszélésnek talán a legközvetlenebb megnyilatkozása; 
természetes jelentésű „szó". 

Lényegét tekintve ez az egység recit dominanciájú — statív és dinamikus jegyek 
váltakozásával. 

Figyelemre méltó az egység következő mondata: „Csak pofákat vág, meg nyöszörög, 
de hogy egy kis kedély lenne magában . . . " (33. o.) Idézőjeles utalással közölt tiszta, 
közvetett jelentésű közlés. Itt hangsúlyozottabb és elszigeteltebb az idegen hang, nincs 
ironikus intonáltsága. 

Az apával gondolatban megtörtént valamiféle „leszámolás", bűneinek felsorolása. 
Kilátástalan és céltalan ál-párbeszéd volt ez — egy hangra. Szinte előrevetíti az elbeszélés 
utolsó mondatát, ahol mindössze összegződik, tényszerűvé válik s így nyomatékosabbá 
az elbeszélés során, s különösen a 3. kompozícios egységben kialakult helyzet. Hősünk 
hiábavalóan érvel, védi az igazát — nincs aki meghallja — sorsa süketen fonja körül. Úgy 
érezzük, az apa az elbeszélést megelőző, az emlékeket tápláló modellben sem volt „vevő", 
az elbeszélés jelenében már csak egy árnykép, emlék. Ezért kétszeresen is meddő a szó. 

A 4. kompozíciós egység (35. old.) indító mondatában (Apa!) összesűrűsödik mindaz a 
taszítás és vonzás, amely a fiú apja iránti érzelmeiben eddig is ott vibrált. Ezt utolsó, 
kétségbeesett, tehetetlen kiáltásként előlegezi részleges ismétlésként a „Beszélnem kell a 
professzorral." mondat. A 4. kompozíciós egységet megelőző gyors szempont- és kép-
váltások kontrasztjaként lassú, kényelmes leírás következik. Kedélyesnek mondhatnánk 
- önmagában vizsgálva. Kompozíciós helyzete miatt azonban inkább tragikus. A „Mi az, 
öreg?" [— az elbeszélés címével azonos, utolsó mondata] — érzéketlen kérdés, a „Minden-
kit kifosztasz? "-ra érkező üres „válasz". Ezt az ártatlan kérdést a hős előző gondolatainak, 
érzelmeinek ismeretében ostobának és kíméletlennek érezzük. Éppen e tartalmak miatt 
válik alkalmassá arra, hogy a korábbi ambivalens motívumok esszenciájaként hasson. 

A kiragadott példamondatok elemzésekor a beszédmódok sokféleségét, gyakori válto-
zásait figyeltük meg, feltártuk a mondatok sokirányú jelentéseit. A hagyományosan 
elbeszélésnek, dialógusnak, monológnak nevezett beszédmódok mellett bonyolultabb 
kombinációkat is találtunk. Az írói elbeszélésbe külön jelölés (bekezdés, idézés stb.) 
nélkül olvadó szereplői közléseket; narrátori leírásokat; felvillanó dialógus-töredékeket 
egyenes idézésben; harmadik személyű előadást, melyben a szereplő és az elbeszélő 
egyenértékűen jelen van; a tudat belső szintjéről kivetített „te"-megszólításos elbeszélést 
és így tovább. A beszédmódok sokfélesége és változékonysága (néha mondatonkénti 
változás!) miatt nem lehet a szöveg bizonyos egységeit a megszokott előadásmód-el-
nevezésekkel illetni. A mondatok aprólékosabb vizsgálatával megdől néhány Mándyra 
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vonatkozó közkeletű feltételezés. Nem helytálló az a nézet, mely szerint elbeszéléseit (ezt 
és másokat is) az az ún. objektív módszer jellemezné, melynek jellegzetes technikai 
eszköze a belső monológ.10 Az elbeszélést éppen a nézőpontok sokasága jellemzi, s ha 
van is belmonológszerű képződmény a szövegben, nem azonos a Joyce és követői 
műveiben megfigyelhető előadásmóddal, az „értelem, akarat ellenőrzése alól kisiklott 
tudatműködés belső rajzával".11 

Mándy „nem ismeri" az elbeszélés szereplőinek „tudatáramlatát", kizárólag a saját 
gondolatait, emlékeit beszéli el — természetesen sajátosan komponált sorrendben. Az 
elbeszélés lényegében visszaemlékezés, pontosabban szólva kutatás az emlékezetben. Ez a 
kutatás a kialakult „fiú-apa szituáció" értelmezéséhez keresi a vádló s önigazoló motí-
vumokat a megtörtént események között. Mint ilyen, célirányos és akaratlagos. 
Csak arról van szó a műben, ami az elbeszélés jelenében történik, vagy a múltbeli 
események közül arról, amiről az elbeszélő-főhős tudhat. A főhős környezetében játszódó 
események elbeszélésében azután összeálló, teljes jogú hangok idéződnek fel: az apa 
szavai, az orvoséi stb. Mivel ezt a fajta megjelenítést nem belmonológban szervezi az író — 
nem beszélhetünk a dialógus és belmonológ egybefonódásáról sem, amelynek törvény-
szerű következménye á belső világ és a külső különbségének egybemosása lenne.12 Mándy 
nem záija ki a külvilágot, és fő kompozíciós-technikai erényei közé tartozik, hogy 
szigorúan szelektál. Hőse a külső körülmények kényszerítő hatására felidézi gondolatait, 
eszébe jutnak dolgok (a lényeg szempontjából fontos emlékképek), s ezeket az író hol 
kívülről, hol belülről, hol szinkron szempontból jeleníti meg. Teheti annál is inkább, 
hiszen mint láttuk, az első mondatokban leplezi hősét, ill. az elbeszélőt. Itt magából a 
történésből, az elbeszélés autobiografikus alapanyagából természetesen folyik bizonyos 
elbeszélői konvenciók (pl. az idézés erőltetett variációi) kiküszöbölése. 

A Mi az, öreg? -ben (és a francia új regény teóriáinál korábbi Mándy-írásokban) 
megoldott a párbeszéd és a kontextus egyneművé tételének dilemmája13 úgy, hogy ez a 
kontextusbeli egyneműség nem vonja maga után a szubjektív és objektív egybemosását — 
a valóságnak mint viszonyítási alapnak a mellőzését. 

A beszédmódok változatossága elvileg nem feltétlenül jár együtt a nézőpont váltások 
gyakoriságával. Ebben az elbeszélésben azonban azt látjuk, hogy legtöbb helyen a beszéd-
módváltások nézőpontváltások következményei. Bár igaz, hogy az elbeszélő csak a hőse 
gondolatait ismeri s hogy az elbeszélő lényegében azonos a hőssel — mégis (és éppen ebből 
adódóan) igen sok a nézőpontváltás. A gyakori váltások egyik oka és magyarázata éppen a 
hős-elbeszélő egyívásúsága. Az autobiografikus visszaemlékezés-jellegből adódik a további 
szereplők (hangok, helyszínek, tárgyak) sajátos megjelenése. Ezek a hős emlékeiben 
bukkannak fel, erősen élményszerűsítetten — egy szubjektum által. Az író törekvése 
eredményeképpen megőrzik azonban viszonylagos autonómiájukat. Ebből a realista 
koncepcióból adódik sajátos módon, hogy további nézőpont-szaporodás lesz elkerül-
hetetlen az előadásban. Épp a fenti okok miatt lenne indokolatlan realizmus-ellenesnek 
minősíteni magát a technikát — az írói törekvés következményét. 

I "Erről: Wellek, R. - Warren, A.: Az irodalom elmélete. Bp. 1972. 239.1. 
II Egri Péter: Álom, látomás, valóság. Bp. 1969. 207.1. 
1 1 Vö. Lop - Sauwage a francia „új regényről" írt bírálatát: Lop. E. -Sauwage, A.: Az új regény, 

in: A francia „új regény" Bp. 1967. 
1 3 V ö . Sarraute, N.: Párbeszéd és belső párbeszéd. In: A francia „új regény". Bp. 1967. 
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SZEMLE 

BABITS ADYRÓL 
— Dokumentumgyűjtemény — 

„Mióta magyar irodalom van, ő a legeurópaibb költőnk, a legtágabb . . . Szellemünk 
határait a Csatornáig, az Óceánig tolta: ha értékesebb a föld, Amerikába is gyakran 
átjöpköd. Aztán tartotta ezt a hódítást. És ilyen világhódítónak, világtartónak akarta a 
magyart." 

Illyés Gyula, Babits hálás tanítványa írta ezt halála után Mesteréről. Babits valóban ez 
volt: a kultúra nagy világhódítója és a meghódított tartományok szívós őrzője, őrizője a 
legnehezebb években, amikor a két világháború között, már a második világháború 
előestéjén a fasizmus vérebei leskődtek Európa legjobb hagyományára. Babits ezekben az 
években írta meg nagy hatású, szubjektív színezetű vallomását, Az Európai Irodalom 
Történetét. A könyvmáglyák lobogásának éjszakájában emlékeztetett Európa legjobb 
múltjára, a humanista örökségre. Németh László, aki ifjan szintén Babits köréhez tartozott, 
a könyv megjelenésének évében, amikor már feszült volt a viszonyuk, le is jegyezte: 
„Babits könyve nagy szolgálatot tett azzal, hogy ezt a területet Európa térképén színes 
irónnal a tömegek számára is bekerítette." 

Gál István, a Babits Adyról c. dokumentumgyűjtemény gondozója az elsők között 
volt, akik Babits angol műveltségét tudományos igénnyel vették számba. (Babits szerepe a 
magyarországi angol műveltségben. 1942. Babits és az angol irodalom, 1942.) Az ő 
összegezése pontos és helyes: „Babits Mihály szerepe a magyarországi angol műveltségben 
írói súlya, életműve és szervező tevékenysége következtében egyedülálló. Egyetlen 
hatalmas személyiség sem fordította a magyar szellemi élet érdeklődését olyan erővel és 
lendülettel az angol irodalom felé, mint éppen ő. Életében két nemzedék figyelmét 
irányította a szigetország kultúrája felé, műveivel, tanulmányaival, fordításaival és európai 
irodalomtörténetével pedig ma is példás útmutató." 

Babits Mihály szerepe csak nő, ha hozzátesszük: előtte a múlt századi magyar líra 
óriásai, Vörösmarty, Petőfi, de mindenekelőtt Arany fordult kongeniális módon az angol 
irodalomhoz (Hamlet és Szentivánéji álom fordítása!). Babits kortársai közt pedig az 
angol irodalom magyar tolmácsolói között nem kisebb neveket találunk, mint Kosz-
tolányiét és Tóth Árpádét. 

Gál István az utóbbi években forrásértékű emlékezéseket tett közzé kortársairól 
Bartóktól Radnótiig. Kevesen tehették ezt annyi joggal, mint ő. A harmincas évek máso-
dik felében ő volt a humanista elkötelezettségű fiatal írói nemzedék lapjának, az Apolló-
nak szerkesztője. Folyóiratát Thomas Mann és Bartók Béla is megtisztelte kéziratával. 

Az utóbbi években Gál István egyre inkább beásta magát Babits Mihály műhelyébe. így 
gyűjtötte össze csaknem teljesen Babits Adyval kapcsolatos dokumentumait. 
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Babits és Ady: ha lehet két eltérőbb, ellentétesebb indulású költői alkat és pálya — az 
övék az volt. Az egyik a poéta doctus, a tudós költő, aki a műveltség felől nyomul a 
művészetbe: ez volt Babits. Korai verseinek egy része éppen az angol irodalomnak köszön-
heti létét. Babits nem is tagadta, hogy néhány versét Swinburne ihlette. De leírhatjuk 
Tennyson és Browning nevét is. Nem utánzás az azonban, hanem inkább hangpróba: 
torokköszörülés a saját hangon való megszólalás előtt. Szabó Lőrinc, a nagy tehetségű 
költő-tanítvány, jól látta ezt, amikor így írt: „A zseniális társ önbizalmával vizsgálta őket, 
s kitüntette azt, akitől tanult." 

Ady, a század elején megindult magyar irodalmi reneszánsz szellemi vezére, látszólag, 
de csak látszólag, felületesen nézve zsurnaliszta műveltségű és értesültségű költő volt. Ady 
az élet felől tört mindig a művészetbe. Hatalmas műveltségtartalékai is voltak, diákkorában 
Goethe Tassó]át csaknem egészében lefordította, Byron Don Juan-\a — amely ekkor szólalt 
meg hatásos fordításban magyarul — legkedvesebb olvasmánya. Shakespeare-ről mindig 
mint az emberi szellem a görögök melletti legnagyobb csodájáról emlékezett meg. Egy 
időben kedvence volt Oscar Wilde. Shaw-ról két budapesti színházi premierje alkalmából ő 
írta a legtartalmasabb színi kritikát. (Az ördög cimborájától és Az orvos dilemmájától.) 

Ady irodalmi műveltségének ilyen réteges vizsgálata, mutatja meg igazán, hogy a 
legműveltebb magyar szellemek közé tartozott. Ama néhány írónk mellé kívánkozik a 
neve, mint az Arany Jánosé, Péterfy Jenőé, Babits Mihályé, Németh Lászlóé, akinek 
szavára Európának, sőt a világnak is érdemes figyelnie. 

Babits és Ady nemcsak alkatilag voltak más-más típusú költők, de más-más réteg 
küldte is őket a magyar irodalomba. Babitsot a nemességből a jobb lateiner osztály 
szintjére került bírói család, Adyt az a kisnemesi família, amely még ezt a szerény 
pozícióját is régen elvesztette és életformájában a jobb paraszti réteghez állt közelebb. Ez 
a társadalmi analízis a költői alkat jobb megismeréséhez is hozzásegíthet bennünket. 

Más-más indulat feszült a két költőben, Babits inkább a műveltség felől szerette volna 
megújítani a magyar társadalmat, s eközben jutott el a kor-problémákig. Ady szinte 
megszólalása pillanatában telítve volt e társadalmi feszítőerővel. Harcai közben — szeren-
csére nagyon fiatalon! - döbbent rá, hogy milyen segítséget kaphat a művészettől. így 
fedezte fel — alig múlt 21 éves! — Ibsent, Strindberget - a századforduló északi íróit — 
akik elsőnek tudatosították a kor polgári társadalmának morális válságát, és színdarabok 
sorában leplezték le a polgári világot áltató-éltető hazugságot. De közel állt Adyhoz a 
századforduló európai naturalista iskolája, Zola csakúgy mint Hauptmann, és termé-
szetesen nagy hatással volt rá is a klasszikus orosz irodalom két — más-más alkatú — 
óriása: Dosztojevszkij és Tolsztoj. 

Babits pályája elején gyanakodva és barátságtalanul nézte Ady üstökösként kigyúló és 
ívelő költői útját. Babits attitűdjében egyszerre játszott szerepet az a másfajta indulás, 
amiről fentebb szóltunk és az a természetes emberi-művészi igény, hogy az ő tehetségének 
égisze alatt újuljon meg a magyar szellem. 

Ady viszont már 1908-ban, amikor Babits még a régi Magyarország egyik Isten háta 
mögötti kisvárosában, Fogarason volt tanár és csak néhány egyetemi társa tudta róla, 
hogy a félszeg, visszavonult fiatalemberben ki is készülődik — tehát már 1908-ban leírta: 
„Babits Mihály nagy ember és nagy költő." 

Ez a gesztus nem azt jelenti, hogy harmonikus lett volna az a rövid idő — alig tíz év, 
hisz Ady már 1919-ben meghalt (Babits 1941-ben) - , amely pályájukból közösnek 
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mondható. Babits is hamar túltette magát ugyanazon a sokkszerű hatáson, amit Ady 
költői feltűnése az ő művészi életében is - akárcsak az egész fiatal magyar értelmiségében 
— okozott és közeledett Adyhoz. Pályájuk első éveit mégis inkább azok a viták jellemzik, 
amelyeket különböző művészi témák ürügyén folytattak egymással. Mindketten keresték 
az őseiket, az elődeiket a magyar költészetben. Ady egyértelműen a Petőfi nevével 
jellemezhető forradalmi tradíciót idézte, Babits Arany Jánost, Petőfi egykori költői 
ikertársát emelte piedesztálra — tette meg művészi ideáljának —: benne a míves költőt 
ünnepelve. 

Az első világháború emberségpróbáló éveiben egymás mellett találjuk őket. Ekkor már 
együtt küzdenek a humanista eszményekért a kor barbársága ellen. Ady és Babits szerepe 
ekkor - és ez nem túlzás - Romain Rolland-éhoz hasonló (Hatvany Lajoshoz írott 
levelében Adyt illetően Romain Rolland utalt is erre.) Együtt üldözi őket pacifizmusukért 
a reakció — Babits tanári állását is elveszíti —, Ady ekkor írja meg gyönyörű költői 
hódolatát: „Babits Mihály könyve" címmel. Több mint jelképes, hogy ekkor már együtt 
fényképeztetik magukat (e kötet címlapján is közös képük van). 

Babits Ady halála után is hű maradt barátja emlékéhez: állandóan ébrentartotta azt. 
Ekkor írta már irodalomtörténeti távlatú tanulmányát Adyról (Tanulmány Adyról — 
a kötetben 96—130. I.) Benne Adyt, a par excellence szimbolista költőt értelmezi, magya-
rázza. Szimbólum-rendszerét a Dantéé mellé állítja. 

Jelképes, hogy még a halálos ágyán is, mikor már beszélni sem tudott — gégerákban 
szenvedett — beszélőfüzetében Adyról váltott eszmét legfiatalabb tanítványaival, 
barátaival. (Magvető, 1975) 

Varga József 
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FRANCIA NYELVŰ ANTOLÓGIA A MAGYAR AKTIVIZMUSRÓL 

A hazai közvélemény és érdeklődés előtt 1918/19, a két forradalom rövid korszakának 
szinte elemi erővel fellobbanó és nagyszerű hatású képzőművészete már jónéhány ki-
állításon megjelent, szép albumokban és gazdag monográfiákban is „feltérképezhető". De 
a Nyolcak korától a forradalmakig terjedő időszak, majd az 1919-et követő néhány 
esztendő (amikor még legalább stilárisan hat a „vis inertiae") főként Bécsben és más 
nyugat-európai városokban tovább élő magyar avantgarde képzőművészete megfelelő 
hazai publicitást még aligha kapott. Sajátos értéke és hatása csak mintegy töredékeiben 
ismert és publikált, szellemi ereje kivált az egykori szereplők emlékezései és vallomásai 
nyomán bontakozhat elő; az érdeklődőnek sokhelyütt kell néhány máig ható egykori 
mozgalom vagy felbuzdulás előzményei után kutatnia. Nemrégiben jelent meg egy szép 
albumban pl. Victor Vasarely „képzeletbeli múzeuma", ebben is felfigyelhettünk arra, 
hogy a pályakezdő művészre mekkora hatással volt a húszas évek hazai (utóbb külhoni) 
képzőművészete. De hasonló tanulságokat ígér Kepes György, Korniss Dezső és mások 
indítékainak kutatása: az európai és a magyar avantgarde művészetek azonos hevületű és 
stílusú kölcsönhatásait, élénk egyidejűségét fedezheti fel a figyelmes kutató. Néhány 
alkotásban és dokumentumban ezt a tanulságot láthatta igazolva a párizsi Pompidou 
Központ Paris—Berlin vagy Paris—Moscou kiállításának látogatója is. 

A hatvanas évek elején tétován meginduló feltáró és elemző munka előbb a székes-
fehérvári István király Múzeum A huszadik század magyar művészete című sorozatában 
rendezett A Nyolcak és akiivisták köre témájú kiállításán (1965), majd a pécsi Janus 
Pannonius Múzeum immáron szűkítettebb tematikájú tárlatán mutatta be (1973) a 
Magyar aktivizmus korának képzőművészeit. Mindkét alkalommal a képzőművészeti 
alkotások mellett láthatók voltak egyéb egykorú dokumentumok is, a tárlatok katalógusai 
Passuth Krisztina, ill. Szabó Júlia úttörő értékű bevezetőivel (mindketten részt vállaltak a 
tárlatok rendezésében is), a bőséges irodalomjegyzékekkel, a pécsi füzet még kitűnő 
kronológiájával is forrásértékkel bírnak azóta a jelzett képzőművészeti korszak kutatói és 
megismerni szándékozói előtt. 

Mellettük és a nagyobb történeti egységeket összefoglaló monográfiák társaságában 
főként Szabó Júlia munkái foglalják először össze tudományosabb igénnyel a magyar 
aktivizmus folyamatát és eleven értékeit (Magyar rajzmüvészet 1890-1919. Bp. 1969. -
A magyar aktivizmus története. Bp. 1971.), de a témában gazdag részfeltárásokat végzett 
Angyal Endre, Aradi Nóra, Dávid Katalin, Kassák Lajos, Korner Éva, Major Máté, 
Perneczky Géza, Rózsa Gyula (mellettük mások), bár az említett katalógusok, albumok, 
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részlettanulmányok egy korszerű, egyben alaposan összefoglaló monográfia hiányát és 
időszerűségét jelzik inkább, ezt nem helyettesíthetik. 

Az igény éppen a Tanácsköztársaság nagyszerű plakátművészetének ismeretében és a 
külföldi érdeklődés hatására az előzmények részletes feltárására nem kicsiny a hazai 
érdeklődésben sem, ugyanígy az „aktivisták" (Bohacsek Ede, Bortnyik Sándor, Dénes 
Valéria, Balimberti Sándor, Gergely Sándor, Kassák Lajos, Kmetty János, Mattis-Teutsch 
János, Moholy-Nagy László, Nemes-Lampérth József, Péri László, Tihanyi Lajos, Uitz 
Béla stb.) tevékenységének átfogó és reprezentatív bemutatására tett korábbi kísérletek 
(kettejüknek már van, kettőnek éppen alakulóban önálló múzeuma) ismételt érdeklődést 
és fokozott kíváncsiságot ébresztenek. Egy-egy a teljességet összefoglaló tárlat meg-
rendezésére és a korábbiaknál összefoglalóbb és „komparatikusabb" monografikus be-
mutatásra is. 

A kor, amelyben hőseink éltek és működtek, hatalmas szellemi erők felszabadulásának 
kora is volt, és mindennek inkább a polgári radikalizmussal kontaktáló szellemi és 
művészeti vetületeit ismerjük, kevésbé a szocialista eszmékkel barátkozó, a legtöbb 
esetben ezeket hirdető újító kísérleteket. Ennek a sajátos helyzetnek okát leginkább a 
dokumentumok csekély és olykor erősen manifesztációs (ily módon zavaró), egyben 
nehezen hozzáférhető voltában gyaníthatjuk, de ugyanígy azokban az óvatos berögzött-
ségekben is, amelyeket a korábbi művelődéstörténeti gyakorlat ránk hagyott: kiemelt és 
privilegizált helyzetbe állítva a Nyugat és a Nyolcak mozgalmát, mellette mintegy 
„falakon kívülinek" jelölve mindazt, ami ezekkel balról polemizált. Mindennek termé-
szetesen 1945 előtt komoly politikai indítékai is voltak, de ezek azóta bizonnyal eltűntek 
már a megváltozott szemléletű, érvényű és érdekű kutatás elől. 

Az utóbbi másfél évtizedben komoly figyelem fordult Kassák, Uitz, Kmetty és „köre", 
az aktivisták működése felé, jeles résztanulmányok és az egyéni életműveket gondosan 
feltáró monográfiák születtek (összefoglalásokra kísérleteket tevő kiállítások a fentieken 
kívül is), de a mozgalom teljességét és vetületeit, a művészetek egyéb ágazatainak közös 
célú tevékenységét bemutató elemzés nem született. 

Az egybehangzások iránt érdeklődőnek komoly bibliográfiai gyűjtőmunkát kell 
végeznie előbb, de térképén még így is jónéhány fehér folt marad, főként a stiláris és 
formatív összefüggéseket magának kell megsejdítenie. Térképébe mintegy manufakturá-
lisan magának kell berajzolnia a tájékozódási pontokat és szintvonalakat, hiszen csak a 
csúcsok és magasságok jelöltek ott. 

Legkivált az említettek okán forgattuk nagy érdeklődéssel a nemzetközi összefogásból 
született, hatalmas méretű és modernül tipografizált, francia nyelvű albumot, amely az 
Editions Goutal-Darlyml jelent meg a magyar aktivizmust prezentáló kisebb tárlatot 
követőn. A tárlat — L'activisme hongrois - 1910-1926 - La Commune de Budapest -
egy Párizs környéki városka, Noisy-le-Grand kultúrközpontjában nyílott 1979 márciusá-
nak végén, a Magyar Nemzeti Galéria és a Kulturális Kapcsolatok Intézetének védnöksége 
alatt rendezett kiállítás anyagát (Bortnyik Sándor, Gyenes András, Kassák Lajos, 
Kemstok Károly, Kmetty János, Mattis-Teutsch János, Nemes-Lampérth József, Pór 
Bertalan, Tihanyi Lajos és Uitz Béla itthonról vagy párizsi gyűjteményekből ide-
kölcsönzött műveit) a katalógusban Haulisch Lenke és néhány reprodukció mutatja be, a 
megnyitón Veress Péter, a párizsi magyar nagykövet. Utóbb egy délutánon jónéhány 
felkért előadó az érdeklődők előtt. 
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Bár a tárlat látható prezentációjában szerényebb volt az említett itthoniaknál, a 
körötte zajló események és főként a kíséretében megjelent kitűnő album (L'activisme 
hongrois — Art révolutionnaire du art de parti — La Commune de Budapest 1910-1926. 
Szerk. Charles Dautrey és Jean-Claude Guerlain) tették emlékezetessé, ez utóbbi gazdag-
ságában messze meghaladja a témában magyarul olvashatókat, figyelmet érdemel, önálló 
forrásértékkel bírhat itthon is. A korról jó néhány képdokumentum (reprodukció) itt 
jelent meg először az érdeklődés előtt, a dokumentáció együttese külön kiemelkedő, és 
tiszteletre, egyben követésre méltó az a kiváló és kísérletező szándék, amely a művészeti 
és politikai-szellemi ágazatok itthon és külföldön élő magyar és francia szaktudósai között 
a sokféle kapcsolatokat feltáró összefoglalás létrehozatalában megmutatkozott. Az album 
a maga komparatív vonatkozásaiban példát állít és példát teremt, örömmel látnánk a 
hasonló hazai folytatásokat és eredményeket, még a nézőpontok esetleges különböző-
ségével együttesen is a vizsgált és feltárt korszak ismerete gazdagodhatik. Több oldalról 
megközelítetten — értjük itt a szemlélt korszak oldalait és a szemlélők nézőpontjait 
egyaránt — árnyaltabb elemzés készíthető, rejtettebb valóság és lényeg tűnik elő. 

Apollinaire Égövének részlete nyitja meg mintegy szimbolikusan az albumot a kedves 
ábrájú borító után, majd a szerkesztők bevezetője és Richard Creveir tanulmánya elemzi 
„a forradalmi politikában az esztétika és etika között álló aktivizmust", széles nemzetközi 
kitekintésekkel és a magyar ügyekben elmélyült gazdagon. Örömmei tapasztaljuk, hogy a 
külhoni indíttatású szaktudomány milyen elmélyülten és részleteiben is tájékozott a téma 
„magyar vonatkozásaiban", ismeri a kérdés magyar és más nyelvű irodalmát, mennyire 
tisztán lát az irányzat hazai és nemzetközi kapcsolatainak bonyolult hálózataiban. És ha 
mindehhez hozzátesszük, hogy a borítón egy szerény művészi képességrjl, de hatalmas 
örömről, mámorról és forradalmi lelkesültségről tanúskodó akvarell Baross szobor 
fölé emelt piramis 1919. május 1-én", Baky L. (? ) műve, rajta boldogan felvonuló és 
színesen ünneplő pestiek, zászlók, májusiak és jónéhány keménykalap) színes repro-
dukciója látható, akkor sejthetjük máris, hogy az aktivizmust az album idézetei és 
tanulmányai leginkább a forradalmat előkészítő, majd követő irányzatnak látják és 
szemlélik, ugyanígy a mindegyre világosodó kapcsolatok és összefüggések felismeréseivel a 
mozgalmat sokféle oldalról megközelítő hazai szaktudósok is. 

Az albumban olvasható, ezúttal franciául megidézett egykorú, vagy éppen az ese-
ményekben szereplők későbbi írásait, a MA egyidejű kiálványait, Kassák Lajos, Szélpál 
Árpád („Forradalmi vagy pártművészet", „Kun Béláról" - mindkettő még 1919-ből 
való), Lukács György (A Tanácsköztársaság kulturális politikájáról), Hevesy Iván 
(„Tömegkultúra — tömegművészet", „Bortnyik album" stb.), Häuser Arnold (Talál-
kozásaim Lukács Györggyel"), Kun Béla. Mácza János („Totális színház", „Ifjúságom 
emlékei" - Moszkva, 1973), Bortnyik Sándor (Kassák-emlékeim), Lengyel József 
(Kassák, a mester; Részletek a Visegrádi utca című regényéből stb.), Bar ta Sándor, Kudlák 
Lajos, Fülep Lajos (Emlékezéseiből), Füst Milán, Reiter Róbert, Újvári Erzsi és mások 
költeményeit, emlékezéseit, egykorú cikkeit és bírálatait (stb.) kitűnően és módfelett 
gazdagon válogatott, elementáris erővel bíró dokumentációs és reprodukciós képanyag 
egészíti ki, rajzok és képeslapok az akkori Budapest hangulatait idézve, az események, 
főként 1918/19 napjainak riportfényképei és a főszereplőkről készült egykorú és újabb 
felvételek, a korszak újságjainak (főként az Érdekes Újság fényképes anyagának, A Tett és 
a Ma, utóbb a Dokumentum címlapjainak, dokumentatív értékű reprodukcióinak stb.) itt 
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felidézett képanyaga és fakszimiléi, a két forradalom remek plakátjai és sok-sok Kassák, 
Uitz, Mattis-Teutsch, Moholy-Nagy (stb.) reprodukció, néhány közöttük (pl. Kassák és 
Bortnyik művek, Tihanyi Tzara-portréja, Kmetty kecskeméti főtere stb.) színesen is. 

A Ma itt újraidézett egykori borítóin és lapjain a korszak nemzetközi és az evvel 
szorosan kontaktáló hazai képzőművészete, orosz konstruktivisták, mellettük a bécsi 
körrel eleven kapcsolatokban álló franciák és németek közismert műveinek reprodukciói 
láthatók, majd nagy számban az 1919-es május elsejének fényképfelvételei, az ekkor „új 
arcot öltő Budapest" dekorációja, felvonulói és mozgalmas városképei. Ez a felemelő és 
bőséges képsor hitem szerint megérdemelne egy önálló hazai albumot is. 

Az album külön értékét jelentik azok az új szempontokra is figyelmező, az elemzés új 
módszereit, szándékait jelző tanulmányok, amelyek a korszak teljességét kívánják 
átfogóan feltárni az olvasó előtt. Előbb a korszak történetét, majd íróit, irodalmi, 
művészeti és szellemi mozgalmait. Egy-egy hosszabb elemzéssel a főszereplők útját, 
munkásságát és elveit. Olykor éppen az egykorú értékeléseket követőn. 

Hajdú Tibor és Gombos Zsuzsa történeti alapvetései után (Gombos mutatja be a 
Nyugatot és Adyt külön) József Farkas, Szabolcsi Miklós, Bori Imre és Béládi Miklós a 
korszak irodalmi életét, az irodalmi megmozdulásokat és a forradalmakat előkészítő 
irodalmi készülődést elemzik, az egykori vitákat, az aktivizmust mint a forradalmi kor-
szak művészetének jelentkezési formáját, Bakos Katalin a szovjet és a magyar kulturális po-
litikai és művészeti mozgalmak egykori kapcsolatait, egybehangzásait és különbözőségeit. 

Szabó Júlia, Aradi Nóra, Passuth Krisztina, Bajkay Éva, Korner Éva, Forgács Eva a 
magyar aktivizmus képzőművészetét és alkotóit mutatják be, a proletariátus ditatúrájának 
szellemi szándékait és oktatási rendszerét, az aktivizmus és a hivatalos politika egykori 
vitáit, Karádi Éva tanulmánya Lukács Györgyöt, a magyar Tanácsköztársaság népbiztosát. 
A korszak filmművészetével Nemeskürty István monográfia-részlete, az aktivista szín-
házzal Mácza János és Prampolini itt újraidézett írásai mellett R. Kocsis Rózsa rövid 
elemzése foglalkozik. Újfalussy József szűk keretek közé szorított elemzése szól a Tanács-
köztársaság rövid idejének zenei életéről, emellett Bartók Béláról és a Kékszakállú herceg 
vára című operájáról,Náray Miklós két egykorú tanulmánya az 1918-as Ma lapjairól. 

Hatalmas tabló, gazdag erejű összefoglalás ez, úttörő érdemű még abban is, hogy 
tovább lép az ilyenkor megszokott határkörökön. Hiszen Elisabeth Roudinesco a korszak 
pszichoanalitikus iskoláit, ezek jellegét és a más tudományokkal való „találkozásait" 
mutatja be, Verebélyi Kincső az első félévszázad nagy néprajztudósának, Róheim 
Gézának, működését elemzi, N. Nagy Zsuzsa a magyarországi szabadkőművesség szim-
bolikus nagypáholyának történetét írta meg. A teljesség, a „totálkép" igénye és kísérlete 
ezeknek a tanulmány'oknak a jelenlétével is megmutatkozik, ugyanígy a Tanács-
köztársaság és a fiatal Szovjetunió kultúrpolitikáját, ilyen jellegű vitáit idéző szöveges 
„reprodukciókkal" (Kun Béla, Lukács György, Kassák Lajos, Szélpál Árpád, Csicserin, 
Hevesy Iván és mások itt megidézett egykori beszédeinek részleteit, írásait sorolnánk ide), 
ezek nemcsak egy felszabadult korszak képét vetítik elénk, de azokat a nemes szándé-
kokat is, melyeket az „igazi proletárkultúra" keresésében tisztelhetünk. 

Az 1919-et követő fejleményekről, a magyar konstruktivizmusról és szürrealizmusról 
Béládi Miklós tanulmányai szólnak, Passuth Krisztina és Fajó János egy-egy írásban 
képzőművészetünk 1919 utáni főirányait, az emigrációba szorult modern magyar 
művészet útját ismertetik. 
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Kiemelnénk még néhány írást a kassáki mű szellemi hagyatékait ápoló mai avantgarde 
vallomásaiból: Papp Tibor érdekes írását Kassák egykori működéséről és mai hatásairól, 
ugyanígy Papp és Gérard de Contanze kísérleteit a számozott Kassák-versek és Újvári Erzsi 
verseinek francia nyelvű fordítására. Néhány interjú-idézet után (Pátzay Pál, KomjátiIrén, 
Molnár Antal) egy-két külföldi kutató tanulmánya zárja a sort: Jean-Michel Palmier Lukács 
György avantgarde-értékeléseit, a marxizmus és a művészeti avantgarde korántsem felhőtlen 
kapcsolatait ismerteti, Jean-Pierre Morei a magyar, orosz és német avantgarde és a proletkult 
esztétikáját, közös munkálódását 1919-20 körül, Alexandre Adler a „kettős forradalom" 
magyar kísérletét, LionelRichard az eltiport forradalmak utáni korszakot mutatja be. 

Kissé szűken mért kronológia és a kötetben megidézettek (Adytól Vedres Márkig) 
lexikális bemutatása szolgál végül tájékozódásra a külföldi olvasó előtt, bár a jelesebbek-
ről az előző lapokon bőségesebb és árnyaltabb portrérajzokat talál. Jó lett volna, ha 
elvezetné ezekhez az olvasót egy névmutató. Kár, hogy nem készült ilyen, és kár, hogy a 
kislexikon szerkesztői nem találták meg forrásaikban F ülep Lajos, az újságíró Hegedűs 
Gyula, a Londonban meghalt Péri László, majd Reiter Róbert halálának évszámát; 
ugyanakkor kellemes érzés, hógy a résztvevők közül Szélpál Árpád 82 évesen él. Egykorú 
írásai ebben az antológiában is érdekesek, ugyanígy versei. Bizonnyal lennének (vagy 
vannak) bőségesebb emlékezései, megjegyzései vagy elemzései. 

Külön szót érdemelnek az antológiában közölt szépirodalmi anyag kitűnő fordítói: 
Kassai Géza, V. Charaire, a. párizsi d'atelier író- és képzőművész-csoport, Papp Tibor és 
mások. Kár, hogy nem állhatott módjukban átnézni a korrektúrát, mert így sok szembe-
tűnő íráshiba maradt, főként a magyar nevekben, jónéhány képaláírás maradt el, és néhány 
pontatlanság is tapasztalható. 

Végezetül mégis eltűnődhetünk: bár magyarul is rendelkezésre állna egy hasonlóan 
sokrétű, gazdag és bőséges gyűjtemény. Nagyszerű korszak híre és emléke válhatna 
közkinccsé ezáltal a hazai közvélemény előtt. Ugyanígy egy eleven és mindegyre el-
mélyülő tudományos munka folyamata és eredményei. 

Bodri Ferenc 
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AZ INTERJÚ LEHETŐSÉGEI 
Hegyi Béla: A dialógus sodrában (Magvető 1979); 

Uő. : A magunk vallomási (Ecclesia 1979) 

Impozáns névsort olvashatunk Hegyi Bélának a Magvető Könyvkiadónál megjelent 
interjú-gyűjteménye címlapján. „Beszélgetés kortársainkkal" a mü alcíme, s a szerző 
valóban a hatvanas—hetvenes évek hazai kulturális életének legkiválóbbjait szólaltatta meg: 
Veres Péter, Lukács György, Ferencsik János, Déry Tibor, Borsos Miklós, Berki Viola, 
Illyés Gyula, Király István, Szántó Piroska, Vas István, Huszár Tibor, Jancsó Miklós, 
Hernádi Gyula, Lőrincze Lajos, Sőtér István, Pilinszky János, Thurzó Gábor, Nemeskürty 
István, Ortutay Gyula, Derkovits Gyuláné és Németh László mondja el életútjának törté-
netét, véleményét a marxizmus és a kereszténység között folyó világméretű párbeszéd 
hazai lehetőségeiről. A magunk vallomásai címmel megjelent kötet viszont a hazai keresz-
ténység körképét vetíti elénk: sorrendben Bálint Sándor, Beresztóczy Miklós, Bibó Lajos, 
Gál Ferenc, Horváth Richárd, Ignácz Rózsa, Ijjas Antal, Kézai Béla, Kunszery Gyula, 
Magyar Ferenc, Nyíri Tamás, Pilinszky János, Possonyi László, Rónay György, Sík Endre 
(elsősorban Sík Sándorról szól), Szennay András, Szigeti Endre, Thurzó Gábor és Újlaki 
Andor vallomásai alapján. 

* 

Először a műfajról, pontosabban: Hegyi Béla műfajáról. Az interjú klasszikus hagyo-
mánya ugyanis némiképp módosul az ő gyakorlatában. Nemcsak megszólaltatja part-
nereit; nem elégszik meg a magnetofonra vett szavak, vélemények pontos lejegyzésével, 
hanem kommentálja is őket, olykor lírai betétek segítségével igyekszik élőbbé tenni az 
alakot és a beszélgetés környezetét. Ehhez természetesen alapos előtanulmányok kelle-
nek, és a szerző igen alaposan beledolgozta magát a beszélgetőtárs műfajába, felderítette 
művészi múltjának legfontosabb jellemzőit. A beszélgetés kötetlen alkalma nem tette 
számára lehetővé, hogy felsorolja forrásait, ám kétségtelen, hogy ismeretanyagának bővíté-
séhez a legfrissebb szakirodalmat használta föl, alaposan elmélyült a művészet- és irodalom-
történeti szakirodalomban, s igyekezett a teológia meglehetősen szerteágazó, olykor 
ellentmondásos fejlődését is nyomon követni. (Az „integrizmus" és „modernizmus" 
világméretű harcában rokonszenve és érdeklődése elsősorban az utóbbi felé fordul, s a 
megszólaltatott teológusok nagy része is inkább a józan, mértékletes „modernizmus" 
képviselője.) 

Ahhoz, hogy valaki igazán jó és eredményes beszélgetőtársnak bizonyuljon, szükséges 
bizonyos mértékű „rámenősség" is, s Hegyi Bélából ez a tulajdonság sem hiányzik. A 
látszólag kötetlen beszélgetés közben udvariasan, de céltudatosan úgy irányítja a pár-
beszédet, hogy ne kerüljék el a kényes kérdéseket sem. S minél jelentősebb, szuverénebb 
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személyiség ül vele szemben, annál izgalmasabbak, szikrázóbbak ezek az eszmecserék, 
annál fontosabb, olykor egzisztenciális vonatkozásban is jelentékeny témák kerülnek 
terítékre. A „párbeszéd" itt nem két párhuzamosan futó egyenes, mely valahol a vég-
telenben találkozik, hanem érintkezési pontok körül történő folytonos konfrontáció, 
melyben a részvevők olykor udvarias előzékenységgel keresik az érintkezés lehetőségeit, 
olykor viszont keményen elhatárolják a maguk meggyőződését a partnerétől. Azok a 
beszélgetések a legizgalmasabbak, melyek kiemelkednek az egyéni élet, pálya vonzásából, 
és általánosabb kérdéseket érintenek. így válik a könyv egyik legkidolgozottabb, leg-
tanulságosabb fejezetévé a Király Istvánnal való interjú, melyben a „párbeszéd" világ-
méretű lehetőségei és esélyei fogalmazódnak meg, s ennek „itt és most" adódó következ-
ményei. Hegyi Béla olyan esetekben, amikor a személyes találkozások során nem jöttek 
létre ezek az elektromos „kisülések", lírai betétekkel pótolja az eszmék egymásnak 
feszülésének izgalmát. Ezek a részletek kétségtelenül haloványabbak, élettelenebbek a 
könyv egyébként jelentékeny színvonalat képviselő portréinál (gyengébbnek érezzük a 
Déry-interjút, a Németh Lászlóról írt esszéisztikus betéteket s olykor a költői fejezet-
címek sem segítik az olvasó orientálását.) De kétségtelenül nem ezek határozzák meg a 
könyv igazi izgalmát és értékeit. 

Az írói és művészi „önértelmezés" mindig rejt magában buktatókat, különösképpen 
növekszik e látens veszély, amikor egy irányzat képviselői igyekeznek értelmezni és 
magyarázni hajdani útjukat, így az elmondottak eredője a vélt összegzés irányába mutat. 
A magunk vallomásaiban a két világháború közötti úgynevezett neokatolikus irodalom 
több képviselője mondja el önéletrajzának legfontosabbnak érzett epizódjait, tesz kísér-
letet közös irodalmi érdeklődésük és ízlésük magyarázatára, (ljjas Antal, Kézai Béla, 
Possonyi László és Szigeti Endre vallomásai tartoznak e sorba.) Az olvasónak feltétlenül 
szembe kell néznie a kérdéssel: volt-e egységes katolikus irodalom, hozott-e a neo-
katolicizmus művészi törekvése olyan eredményeket, mint — mondjuk — a francia 
irodalomban? Bármennyire azt sugallják is e beszélgetések, hogy e mozgalom jelentős 
irodalmi eredményeket mutatott fel, mégis határozott nemmel kell felelnünk. A leg-
jelentékenyebb író-tehetségek: Rónay György, Sőtér István, Thurzó Gábor hamar ki-
szakadtak ennek az irányzatnak szellemi vonzóköréből. Volt közülük, aki megmaradt 
hivő embernek, de határozottan tiltakoztak a „katolikus író" elnevezés, egyáltalán e 
fogalom alkalmazása ellen. (Mint ahogy nem vállalja ezt a szerepet például Graham 
Greene vagy Heinrich Böll sem.) Aki megmaradt, nem volt vagy lett igazán jelentékeny 
író. Possonyi László néhány ígéretes regény után felőrlődött az irodalmi harcokban, ljjas 
Antal nem tudta kiteljesíteni tehetségét, a különben eredeti elbeszélőnek indult Magyar 
Ferenc inkább sajátos és fontos szerepét — a szocializmusba belenövő keresztényi maga-
tartás kimunkálását — teljesíti ki. Jóval izgalmasabb és kényesebb az a kérdés — de ezzel is 
szembe kell néznünk A magunk vallomásai alapján —, vajon akik megmaradtak „katolikus 
író"-nak, mint Sík Sándor, Harsányi Lajos vagy Mécs László, tehetségükkel egyenes 
arányban fejlődtek-e? Véleményünk szerint — nem. Sík Sándor tekintélyes, nagy hatású 
szellemi jelensége volt korának, költészete azonban másodlagos maradt — nem így 
tanulmányai, és konferenciabeszédei - , Harsányi Lajos Adyval vetekedni vágyó maga-
tartásának lett áldozata, s néha kérdés, vajon rímes szonettjei egyáltalán igazi költői 
teljesítmények-e, Mécs László lírájának tekintélyes része pedig inkább az orális költészet 
terrénumába utalható. E három költő volt az a „csillagkép", melyre A magunk vallomásai-
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ban szereplő legtöbb alkotó tekintetét függesztette. S mellettük a neokatolikus irodalom 
világméretű nagy hullámára, mely szintén több vonulatban tetőzött. A hazai ízlést 
azonban elsősorban Gertrud von LeFort — mára már vajmi nehezen olvasható — regényei 
és Claudel felfokozott kegyelmi élménye inspirálták. Akikre Bernanos vagy Mauriac 
hatott inkább, előbb-utóbb kiszakadtak a katolikus irodalomból. 

Amikor A magunk vallomásainak az írókkal folytatott beszélgetéseit olvassuk, a 
kritikus és önkritikus számvetést hiányolhatjuk leginkább. Senki sem lépheti át a saját 
árnyékát, s nyilvánvaló, hogy az író érdeklődését, szemléletét alapvetően határozzák meg 
az ifjúkor ideáljai. Ám valamiképpen talán éreztetni lehetett volna ezeknek az ifjúság 
idején vallott, akkor oly fénylőnek, vonzónak látszó eszményeknek behatárolt voltát. 
Arról nem is szólva, hogy a hajdani irodalmi csatározások részvevői olykor szem elől 
tévesztik a kor valós erővonalait. Amikor a Korunk Szavúról, erről a kétségtelenül 
jószándékú, ízléssel szerkesztett lapról esik szó, aligha lehet elfelejteni, hogy a szerepét 
átvenni igyekvő Új Kor szerkesztői kifejezetten téves elveket vallottak politikai szerepük-
ről és küldetésükről. (És ezen a tényen az sem változtat, hogy az utóbbi lapban 
színvonalas irodalmi tanulmányok és kritikák is teret kaptak.) Itt, a kötetben a követ-
kezőket olvashatjuk: „A Vigília első beharangozásakor azonban éppen Széchenyi György 
nevét felejtettük ki a jövendő munkatársak névsorából, s amellett Apponyi György egyik 
antiszociális nyilatkozatát is kipécéztük. Széchényi tehát szakított velünk . . . , és Katona 
Jenő kezébe adta a Korunk Szavát." Teljesen elsikkad e helyzetrajzban az a fontos tény, 
hogy Széchenyi Györgyöt, a Korunk Szava később nagyon bátran viselkedő főszerkesz-
tőjét milyen heves támadások érték a katolikus lapokban a Gömbös Gyula programját 
magukénak valló katolikus írók részéről, akik szinte puccs-szerűen alapították ellen-
lapjukat, az Új Kort. Széchenyi tehát aligha azért nem vett részt az Új folyóirat, a Vigília 
munkájában, mert nevét „lefelejtették" a címlapról, hanem mert nem vállalt közösséget 
Aradi Zsolt, Balla Borisz és Just Béla akkor vallott, jobboldali politikai nézeteivel. 
Szeretnénk hangsúlyozni, nem az interjúk készítőjétől várnánk el az említett kritikai 
attitűdöt, hiszen őt nyilván kötötték az illemszabályok, de szívesen olvastunk volna több 
olyan nyilatkozatot, mint Szigeti Endréé, aki jelentékeny filozófiai felkészültséggel, 
műveltséganyaggal, nyitott szellemiséggel figyelte korunk legfontosabb híradásait is, s 
azokkal igyekezett szembesíteni hajdani eszményeit. 

Külön érdemes kiemelni a gyűjteményből a Kunszery Gyulával folytatott beszélgetést. 
E meglehetősen méltánytalan sorsú kitűnő filológus, a legnehezebb években bámulatosan 
bátor publicista megérdemli, hogy tisztelettel adózzunk szellemi bátorságának, melynek 
nem egy nagyszerű megnyilatkozását találhatjuk a Magyar Nemzet hajdani „Szellemi 
honvédelem" rovatának írásai között. Nem volt igazán jelentős író, verseiben leginkább 
Heltai Jenő hagyományait folytatta. De a magyar újságírás történetének maradandó 
alakja, aki sziporkázó szellemességével, vitriolba mártott tollával akkor is helytállt az 
igaznak, humánusnak érzett ügyért, amikor többen — nála jelentékenyebb művészek — a 
„könnyebb ellenállás" irányába tájékozódtak. E valóban költői érzékenységgel, bele-
érzéssel megirt portré A magunk vallomásai írókat bemutató fejezetei közül talán a 
legizgalmasabb, legszebb. (À teológiai professzorokkal való beszélgetések elbírálására nem 
érezzük magunkat illetékesnek. Mindenesetre vonzó Nyíri Tamás nyitottsága és felkészült-
sége és Horváth Richárd nyílt szerepvállalása. Aki ppdig azt óhajtja megtudni, hogyan 
keresi helyét a katolicizmus megváltozott világunkban, annak az említettek mellett 
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figyelmébe ajánljuk a Rónay Györggyel - ő kezdeményezte a „párbeszédet" a Vigiliában 
— és a Magyar Ferenccel készített interjút.) 

„A kortársainkkal való beszélgetésre keresve sem lehetett volna nála alkalmasabbat 
találni - írja Hegyi Béláról A dialógus sodrában Ajánlási ban Rónay György —: ő maga is 
kortárs, ebben a világban nőtt föl, ebben edződött a gondolkodása, múltból örökölt 
tabuk, tiszteletteljes hallgatást parancsoló hagyományok nem kötik, megszokta azt a 
szabad széljárást, ahol nincsenek óvó (tekintélyi) palánkok, amik mögé szükség esetén, ha 
megszorítják, visszahúzódhat az ember, s ahol kényes esetekben nem lehet egyszerűen 
elkiáltani a 'nem ér a nevem'-et. Nála nem fordul elő, hogy beszélgetéseiben 'két nyelven' 
beszélnek, s így a felek végül is elbeszélnek egymás mellett. Mert nemcsak a keresztény-
séget ismeri, hanem a marxizmust is, dialógusaiban különösebb kerülők nélkül rátérhet a 
lényegre, és megvalósulhat az a baráti konfrontáció, amelyben félreismerések és félre-
értések tisztázódhatnak, fontos kérdések szőnyegre kerülhetnek, közhelyek lelepleződ-
hetnek, s a felek — úgy hiszem, kölcsönösen — tanulhatnak egymástól." Szándékosan 
idéztük a bevezetésnek e hosszabb passzusát annak érzékeltetéséül, milyen szándék 
vezette a Vigília hajdani főszerkesztőjét, amikor teret adott e beszélgetéseknek. A 
marxizmus világméretű térhódítása rákényszerítette az egyházat, hogy önkritikusan 
nézzen szembe önmaga múltjával, hogy kaput nyisson a környező világra, igyekezve 
asszimilálni, értékelni annak legfontosabb szellemi törekvéseit. Tévedés volna azonban azt 
hinni, hogy A dialógus sodrában csak ilyen jellegű szembesülés gesztusával íródott. 
Akadnak itt teljes pályaképek, felvetődik benne szinte minden fontos művészi probléma, 
a maga módján ez is egyfajta körképét adja a legfontosabb hazai szellemi törekvéseknek. 
Nyílt vita folyik a könyv némelyik lapján, mert hiszen a remélt igazságok csak a nézetek 
összeütköztetésével válhatnak végérvényessé. Hadd idézzük ennek bizonyságául Király 
István szavait: „A megkérdőjelezett s a kételyekkel szemben megőrzött igazságok válnak 
csak igazán megdönthetetlenekké az egyén tudatában. Meggyőződésem, hogy a marxista 
gondolat igazán szuggesztív szellemi erőként csak akkor létezhet, ha konfrontálja magát 
mindazzal, ami a világban van, és vitákban erősödik meg kint a társadalomban és benn az 
egyes emberben is." Voltaképp tehát kétoldalú folyamat tükörképe a könyv: marxizmus 
és kereszténység is a maga igazságainak „ellenpróbáját" keresi, nyílt vitákban ütköztetve a 
különböző nézeteket. Nem a hit vagy a „nem-hit" kérdései körül folyó beszélgetések a 
legizgalmasabbak, hanem azok az eszmecserék, melyekben mindkét fél az előbbre haladás 
lehetőségét, a társadalmi méretekben való gondolkodás adottságát kutatja. Ez termé-
szetesen feltételezi az erkölcsi tartást és következetességet, mégha a nézetek különböznek 
is. „A marxizmus erkölcsi eszménye különbözik a kereszténység erkölcsi eszményétől — 
mondja Sőtér István —. Mégis, azok, akik akár az egyiket, akár a másikat vallják, közelebb 
állnak egymáshoz, mint azokhoz, akiknek nincs semmiféle erkölcsi eszményük." Mindez 
nem jelenti azt, hogy a két világnézet között filozófiai értelemben hidat lehetne verni. 
Lukács György figyelmeztet Teilhard de Chardin néhány éve még oly divatos nézeteivel 
kapcsolatban: elképzelhetetlennek tartja, hogy Aquinói Szent Tamás és Marx között 

bármiféle hídverési kísérlet eredményre vezethet. 
* 

A dialógus sodrában sok fontos és időszerű irodalmi és művészeti probléma vetődik fel 
(és ez természetes, hiszen kitűnő íróink, irodalomtörténészeink is megszólalnak a kötet-
ben, s a kérdések elég élesek ahhoz, hogy legyen rájuk mit válaszolniok). Jónéhány 
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beszélgetésnek középpontjába kerül a kritika ügye. Nem mintha elképzelhető volna egy 
olyan ideális helyzet, midőn egymásra talál az alkotás és a fogadtatás: legnagyobb 
kritikusainknak is megvannak a maga nem kisebb tévedései, s a gyengébb műveket akotó 
író hiúsága sem csökken az idők során. Mégis igazat kell adnunk Sőtér Istvánnak, aki — Az 
irodalomtudomány dilemmája című tanulmányában kifejtettekhez hasonlóan — a mű és 
az irodalomtudomány elszakadásának fenyegető veszedelméről szól. Való igaz: az egzakt 
elemző módszerek új felismerésekkel kecsegtethetnek, de öncélúvá válva, önmaguk ellené-
ben hatva félreorientálhatják az olvasói érdeklődést. Sőtér István költői emelkedettséggel 
szól arról a hivatásról, melyet az igazi tudománynak, a műért és az emberért való 
kritikának kell betöltenie: „Az irodalomtudománynak és a kritikának hidat kellene 
építenie a mai ember, valamint a mai és a múltbeli kultúra közé. Hiszen minden ítélet: 
válogatás is — és éppen nem mindenhez érdemes hidat verni akár a jelenben, akár a 
múltban. Ha tudományunkban és kritikánkban elszakadunk attól, amit elsősorban 
szolgálnunk kell, vagyis elszakadunk az embert segítő, az ember fejlődését és ön-
megismerését, a lélek megújulását szolgáló irodalomtól és művészettől: a kultúrában rejlő 
igazi erőforrásoktól zárjuk el kortársainkat." Ez a goethei eszmény, a kultúra emberköz-
pontúságának hirdetése és vállalása Hegyi Béla könyvének sok beszélgetésében visszatérő 
gondolat. S nemcsak mint a kritika vagy a tudomány feladata, hanem mint általában a 
művészi kifejezésé. Illyés Gyula arra a kérdésre, „mit tart mai irodalmunk legfőbb 
gondjának", e szavakkal válaszol: „Keveset beszélünk az egyszerű emberek, a fizikai 
dolgozók gondjáról, életéről, hogy a valóságosan tevékenykedők becsületét helyreállítsuk, 
s minél inkább megszűnjön a távolság az értelmiség és a fizikai dolgozók között, akik ma 
is a társadalom igazi terheit viselik. Világszerte divatos — nálunk is — az értelmiségi 
figurák tépelődéseinek, válságainak ábrázolása, nemegyszer csinált szituációkban, az élet 
valódi problémáitól elvonatkoztatva." Nem tudom, pontosan mire gondolt Illyés Gyula, 
ezzel az állásponttal mindenesetre lehet vitázni, vagy legalábbis finomítani rajta. Minden-
esetre fontos figyelmeztető, amikor egy nagy író az általa igazinak érzett emberi problé-
mákat igyekszik jogaikba visszaállítani. Hasonló nyomatékkal szól a tudományos elemzés 
fontos voltáról Király István, aki a megközelítési módok sokféleségén túl az álláspontok 
kiegyenlítésének szükségességét hangsúlyozza. „A lényeg azonban az — mondja az iroda-
lomtudományi irányzatok vitájával kapcsolatos kérdés lezárásaképp —, hogy a vívmányo-
kat szilárdan őrző, de ugyanakkor a hibákat következetesen korrigálni vágyó tendencia — az 
elkerülhetetlen belső viták ellenére is — egyértelműen adott ma már fejlődésünkben." 

A felelős kritikai magatartás egyik legfontosabb jellemzője a hagyományok nyílt, 
tabukat és tekintélyeket nem ismerő értékelése. Hegyi Béla pontos, a lényegre utaló 
kérdései ebben a vonatkozásban is sok fontos választ indukáltak. Sőt, azt is mondhatnánk, 
könyvéből a húszas—harmincas évek szellemi mozgalmainak térképét kapjuk, irányzatok 
és törekvések kritikus és önkritikus rajzát, olyan gondolati anyagot, mely tisztázása után 
beleépülhet mai műveltségünkbe, történelemszemléletünkbe. Szinte minden megkérdezett 
visszakalandozik ifjúsága, indulása éveibe, s a Nyugat mozgalmának éppoly érzékletes, 
lényeglátó képe bontakozik ki előttünk, mint a Szegedi Fiatalok törekvéseinek; a mű-
fordítás történetének éppoly jelentős adalékai kerülnek terítékre, mint a szociológia 
fejlődésének vagy az anyanyelvi kultúrának. Ha e múltszemlélet s -elemzés legfontosabb 
kérdéseköreit kellene kiemelnünk, alighanem a Nyugathoz és a Magyar Csillaghoz való 
viszony, a lap(ok) értékelésének kérdése kerülne a legelső helyre. S ez nem csoda: nagyon 
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sokan valóban itt értek íróvá, Babits elismerése jelentette számukra a belépőt az igazi 
irodalomba, s a kis példányszámú, de hatalmas kisugárzású lapban megjelent első írásaik 
az önkontroll legjobb lehetőségét, az írói továbbfejlődés ígéretét. Ha a véleményeket 
egymás mellé állítjuk, egyáltalán nem fedik egymást, sőt, érdekes polemikus iratot 
lehetne belőlük egybeszerkeszteni. (Másként ír a Nyugat ösztönző hatásáról Sőtér István 
és másként a vele készített remek interjúban Vas István. Jóval kritikusabban idézi a 
hagyománynak ezt a rétegét Király István, mint, mondjuk, Thurzó Gábor. De a véle-
mények e sokfélesége is jelzi, a két világháború közötti és a század első évtizedének 
irodalmát elemezve a Nyugat szerepe, hatása kikerülhetetlen.) 

Akik e kötetben megszólalnak, valamennyien a „teljesség szomját" (Németh László 
szép kifejezése) érzik magukban, mindnyájan kimondva, kimondatlanul azt az életelvet 
vállalják és teljesítik, melyet Illyés Gyula fejezett ki oly magával ragadó hitellel: 

Dolgozom: küzdve alakítom 
Nemcsak magamat, aminő még 
lehetek, akinek jövőjét 
az „ihlet óráin" gyanítom; 
formálom azt is, amivé ti 
válhattok, — azt munkálom én ki: 
azt próbálom létre idézni, 
azt a lényt, ki még csak agyag 

bennetek s halvány akarat; 
akire vágytok, 

amikor sürgetve mondjátok: 
költő, előzd meg korodat! 

Persze e formáló tevékenységük során sokszor eltérő utakat választanak. De talán épp e 
sokféleség, az utaknak e zavarba ejtő bősége inspirálja leginkább az olvasót, aki miközben 
a lehetséges alternatívákat mérlegeli, önkéntelenül is nyitottabbá, a problémák iránt 
fogékonyabbá válik. 

Vannak a könyvnek olyan emberi rétegei, melynek nemcsak közelebb hozzák az 
olvasóhoz az interjúvoltakat, hanem bepillantást engednek legrejtettebb gondolataikba, 
személyiségük apró rezdüléseibe is. Rendkívül izgalmasak, meggondolkodtatok azok a 
részletek, melyekben a halálról, a lét végső kérdéseiről esik szó. Senki nem a heideggeri 
elmúlásra való nyitottság csüggedésével szól: mindegyik beszélgetőtárs az értelmes, tevé-
keny élet pátoszával vállalja az elmúlást. Hasonlóan hitelesek azok a lapok is, melyek 
egy-egy emberi gesztust, jellemző kifejezést, nem a megkérdezett gondolkodót, hanem a 
hétköznapi embert jelenítik meg. Hegyi Béla műfajának nagy erőssége, hogy a sokszor 
nagy kérdések közül is visszatalál az élet realitásába, s a gondolkodó embert sosem 
szakítja ki eszméinek valóságos közegéből. Remekül sikerült visszaadnia Vas István kissé 
rezignált bölcsességét, Ferencsik János leszűrt klasszicitását, Veres Péter minden iránt 
érdeklődő, mindenhez hozzászólni vágyó nyugtalan, emberi habitusát, Pilinszky János 
„lebegését", mely sokszor épp asszociációinak meghökkentő eredetiségével inspirál 
továbbgondolkodásra és Thurzó Gábor kicsit tragikus, kicsit színészies életszemléletét. 
Mindez természetesen csak ráadás, mely csak növeli e meggondolkodtató, Fontos kor-
történeti dokumentum mélységét és elhitető erejét. Rónay László 
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AZ IRODALOMELMÉLET TÁRGYA ÉS MÓDSZERE 

Az MTA Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti Főosztálya 1979. október 15-én és 16-án 
tudományos tanácskozást tartott az irodalomelmélet tárgyáról és módszeréről. Az intézet munkatársai 
mellett meghívott előadók is részt vettek az ülésen. Az előadásokat vita követte, s az álláspontok 
sokfélesége, a felvetett kérdések súlya arra késztetett, hogy ne csak az előadások, hanem a vita anyagát 
is (legalább rövidített változatban) közreadjuk. így az olvasó betekintést nyerhet az intézetben folyó 
műhelymunkába is. 

Az előadások szövegét a szerzők által véglegesített formában közöljük. Az előadásokhoz csatlakozó 
vitaismertetéseket Szerdahelyi István és Veres András foglalta össze magnófelvétel alapján. Az előadá-
sokat és a hozzászólásokat az eredeti sorrendben szerepeltetjük. A tanácskozáson elhangzott Vígh 
Árpád A mű mint a szöveg példasága című előadása is, ennek szövege az Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek 1979. 4. számában olvasható. 

NYÍRŐ LAJOS 

AZ IRODALOMELMÉLET MINT METATUDOMÁNY 

Az irodalomtudomány rendszert alkot. Olyan rendszert, mely az irodalomkutatás leg-
különfélébb módszereit és eljárásait öleli fel. 

Az irodalomtudomány tárgya az irodalom. Az irodalom igen összetett jelenség. Meg-
nyilvánulási formáit és lét-meghatározóit tekintve egyidejűleg esztétikai képződmény, 
nyelvi jelenség, szociológiai tény, kulturális dokumentum és kulturális érték; vannak lélek-
tani, történeti, politikai, ideológiai és hedonisztikus vonatkozásai. Kétség nemigen férhet 
ahhoz, hogy az irodalom sokrétű tényeinek és jelenségeinek feltárásához, vizsgálatához, 
értékeléséhez és rendszerezéséhez többfajta megközelítésmód, elemzési eljárás, általánosí-
tási művelet, vagyis többféle módszer szükséges. Az irodalom egyik aspektusának, így 
például szociológiai (társadalmi) tényvoltának vizsgálatához a módszer mineműségét még 
az ízlés, az ideológiai és egyéb nézőpont is meghatározza. Most azonban eltekintünk az 
irodalomtudományi módszerek összetett problematikája tárgyalásától, hogy figyelmünket 
jobban összpontosíthassuk az irodalomtudományi ágak — az irodalomtörténet, a kritika, 
az irodalmi stilisztika, az irodalmi műfajok története és elmélete, az irodalomelmélet stb. 
- meghatározott munkamegosztására, ennek belső feltételeire. 
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Egy-egy tudományág — az irodalomtörténet vagy a textológia — az irodalom jelenségei-
nek egy adott halmazát képes megragadni és a tudományos célokat megfelelően feldol-
gozni. Valamennyi irodalomkutatói módszer csak egy meghatározott tárgyra irányulhat, 
vagyis a módszer extenzív lehetőségei mindig korlátozottak. Minden kutatás természeté-
nél fogva redukción alapszik. Következésképpen egyik módszer sem képes az irodalom 
egészét felölelni és megragadni, kizárólag az irodalomtudomány különböző ágainak együt-
tes kutatása közelítheti meg az irodalom egészét. Felesleges hangsúlyoznunk, hogy az 
„irodalom egészét" relatív értelemben vesszük, mert az irodalomtudomány, éppúgy mint 
bármely más tudomány, csak megközelítheti tárgyának végső értelmét. 

Az irodalomtudomány fejlődését két alapvető tényező határozza meg. Egyfelől befo-
lyásolja tárgyának, az irodalomnak a fejlődése, átalakulása, átfunkcionálása. Másfelől az 
irodalomtudománynak magának is belső sajátos logikája van. Meg kell jegyeznünk azon-
ban, hogy az irodalomtudomány fejlődése mindig szoros összefüggésben áll a mindenkori 
tudományosság szellemével és irányaival. 

Az irodalom történeti folyamata eredményeképpen állandóan új és új jelenségek 
teremtődnek, új és új problémák vetődnek fel, amelyeknek tudományos megválaszolásá-
hoz új módszerek létrehozására és alkalmazására parancsoló szükség van. Ez az irodalom-
tudomány módszereinek differenciálódásához vezet. Hogyan jött létre és hogyan képző-
dött az irodalomelmélet önálló tudománnyá? Ennek megállapítása előtt még egy igen 
fontos módszertani problémát kell felidéznünk. Minden kutatás (tudomány) sajátsága 
tárgyának analitikus és szintetikus feltárása. Ennek feltétele a tárgy empirikus és elméleti 
megközelítése. Az empirikus és az elméleti, a konkrét és az elvont, az egyes és az általános 
viszonya a kutatásokban mindig kétpólusú rendszert alkot. Ennélfogva egy tudományon 
belül e két mozzanat kölcsönösen függő viszonyban áll. Az adott konkrét módszer te-
remti meg a két vizsgálati mozzanat rendszerét. Ha valamely kutató kilép a módszer 
teremtette konkrét-elvont keretből, akkor az adott tudomány nézőpontjáról a kutatás 
vagy túl konkrét, vagy túl elvont és általános minősítést kap. Ezek a „túl empirikus" vagy 
„túl elvont" jelenségek más rendszerű és logikai szintű tudományágon belül releváns 
helyet kaphatnak. A különböző kutatásokban a konkrét és az elvont, az empirikus és az 
elmélet, az egyes és az általános közti határ más-más szinten, más-más fokon helyezkedik 
el. Ezért mondjuk, hogy a kutatási módszereknek saját logikájuk van és a konkrét—elvont, 
egyes-általános viszonyának belső feltételezettsége a kutatás logikai szintjétől függ. 
Ennek a fontos ténynek a figyelmen kívül hagyása a logikai szintek összekeverését ered-
ményezi, s ennek következtében téves és hamis általánosítások és megállapítások szület-
nek. Sőt, ez a fogalmakkal való manipulálás melegágya. A kutatás ezeknek a sajátosságok-
nak számbavételével megkönnyíti az irodalomelmélet helyének meghatározását az iroda-
lomtudományon belül. 

Az irodalomelmélet az irodalomtudomány többi ágához hasonlóan redukcióra épül. Az 
irodalomelmélet, tárgya és módszere révén, az irodalomtudományon belül speciális helyet 
foglal el. Az irodalomtudomány rendszerében az irodalomtörténetet, a kritikát, a vers-
tant, a textológiát empirikus kutatásnak nevezhetjük, ezzel szemben az irodalomelméletet 
az irodalomtudomány elvont és általános problémáit tárgyaló módszernek foghatjuk fel. 

Az irodalomelmélet az irodalomnak a legelvontabb problémáit, jelenségeit, tényeit 
ragadja meg és azokat vizsgálja. Fentebb azt állítottuk, hogy valamennyi kutatásnak empi-
rikus és elméleti megközelítése van, vagyis minden tudományágnak elméleti része is van. 
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Hogyan viszonyul hát az irodalomtörténet, az irodalomkritika, a textológia elméleti 
vonatkozású vizsgálata az irodalomelmélet kutatásához? Szükség van-e külön irodalom-
elméletre? 

Az irodalomtörténet, a kritika, empirikus kutatások mellett az irodalom általános és 
elméleti problémáival is foglalkoznak. Amikor az irodalomtörténet valamely irodalmi 
irányzat, például a barokk, a szentimentalizmus vagy a romantika meghatározására vállal-
kozik, akkor ennek legáltalánosabb jellegzetességeit igyekszik kiemelni és fogalmilag meg-
ragadni. Ilyen esetben a kutatás eltávolodik a dokumentumok, az irodalom konkrét jelen-
ségeinek világától, és az elvont „testetlen" törvényszerűségek, szabályok és normák általá-
nosítására törekszik. Az irodalomtörténészek vagy a kritikusok írásaikban lépten-nyomon 
alkalmaznak olyan elvont tartalmú fogalmakat, mint a mű, a szöveg, a műfaj, az irodalom 
autonómiája, az irodalmi jel kérdése. Nem véletlen, hogy kibontakozása korában az iro-
dalomelmélet az irodalomtörténet elméleteként jelentkezett. Például Thienemann is az 
Irodalomtörténeti alapfogalmak címet adta könyvének, jelezve ezzel, hogy az irodalom-
történet általánosságait, pontosabban legáltalánosabb fogalmait kívánja rendszerezni. 

Az irodalomelmélet elméleti általánosításai lényeges mozzanatokban különböznek az 
irodalomtörténész elméleti általánosításaitól. Ez utóbbi elméleti általánosítása korláto-
zott. módszerének „empirikus—elméleti", „konkrét—elvont", „egyedi-általános" elvétől, 
vagyis logikai szintjétől függ. s lényegét tekintve a konkrét tények összegére épül. Éppen 
ezért az elvont jelenségek, pl. a mű. a stílus, az irodalmi folyamat elméleti elemzése már 
az irodalomtörténet kompetenciáján túl esik. Módszerének konkrét és elvont, egyes és 
általános vizsgálódási eljárásai már nem engedik az absztrakció mélyebb rétegeinek feltárá-
sát és elemzését. 

Az irodalomelmélet, mint fentebb mondottuk, az irodalom legáltalánosabb jelenségeit 
vizsgálja. E jelenségek már az irodalom empirikus kutatásaiban is felvetődtek. Ezeknek az 
elméleti következtetéseknek és általánosításoknak még elvontabb vizsgálódási síkról való 
elemzése már kiszorul az empirikus kutatások szférájából. Az irodalomelmélet azokat az 
általános jellegű és tartalmú irodalmi jelenségeket vizsgálja tehát, amelyek kiszorultak az 
irodalomtörténet, a textológia, a kritika kutatásából. Az irodalomelmélet az irodalomnak 
az empirikus kutatások által megállapított vagy megfogalmazott elvont, általános jelensé-
geit „veszi birtokba". Ám nem kész eredmények gyanánt. Az irodalomelmélet ugyanis 
ezeket az általános irodalmi jelenségeket és az ezeket jelölő fogalmakat olyan vizsgálódási 
rendszerbe emeli át, melyben más kutatási elvek, más logikai szintű empirikus-elméleti, 
konkrét—elvont, egyedi—általános megközelítési mód és az analízis—szintézis viszonya az 
uralkodó. 

Fentebb azt állítottuk, hogy az irodalomtudomány tárgya az irodalom. Majd hangoz-
tattuk, hogy az irodalomtudomány valamennyi ága az irodalomnak csupán egy-egy aspek-
tusát emeli ki a kutatás számára. Mind az irodalomelméletnek, mind az irodalomtörténet-
nek a tárgya tehát az irodalom, mégis azt kell hangsúlyoznunk, hogy az irodalomelméleti 
kutatás tárgya gyökeresen eltér az irodalomtörténetétől vagy a kritikáétól. Az irodalmi 
tudat, az irodalmi folyamat, az irodalmi élet, az irodalmi mű, az irodalmi érték, az 
irodalmiság stb. — mindezek a problémák az irodalomtörténetírás, a textológia számára 
elvont jelenségek, melyek a konkrétumok mögött húzódnak meg és a történeti kutatás 
szempontjából megközelíthetetlenek, mert oszthatatlanok, felbonthatatlanok, strukturá-
latlanok. Ám az, ami az irodalomtudomány empirikus kutatásai körében általános és el-
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vont jelenség, az irodalomelméleti kutatás logikai szintjén - új konkrét—elvont, egyes—ál-
talános megközelítési viszonyba kerül. Ezáltal az irodalom általános jelensége transzfor-
málódik. mert az. ami az empirikus kutatás számára általános, tehát tények-mögötti. dif-
fúz, strukturálatlan jelenség - az irodalomelmélet kutatási rendszerében konkrét, áttekint-
hető, strukturált és megragadható egyedi értéket kap. Ennek következtében az irodalom 
általános jelensége elvontságból konkrétságba csap át. így lesz az általánosból egyes. A 
meghatározatlan meghatározottá válik. 

Az irodalomelméletben az irodalmi jelenségek elvontabb kutatási szférába, általáno-
sabb logikai szintre emelése nem jelenti azt, hogy az irodalomelméleti kutatás az irodalom-
történet, a kritika által feltárt konkrét jelenségeknek hátat fordít. Az irodalomelméleti 
egyediség ugyanis az irodalomtörténeti kutatás konkrétumainak lényegét, különleges 
sajátosságait megszüntetve megőrzi. 

Az elmondottakat az irodalmi mű példájával szeretnénk szemléltetni. Az empirikus 
kutatásokban az irodalmi mű fogalma absztrakció, amely a sok-sok művet összefoglaló 
irodalmi mű fogalom extenzitásának végső határát éri el. Éppen ezért az irodalomtörté-
neti kutatási módszernek nem áll módjában az irodalmi művet elméleti síkon tovább 
tagolni. Az irodalomelmélet vizsgálódási rendszerében az irodalmi mű fogalma minőségi 
változáson megy át, melynek eredményeképpen a mű fogalmának általánossága és elvont-
sága szertefoszlik és konkrét „szűk" fogalommá zsugorodik össze. Amíg az irodalomtörté-
netben az irodalmi mű fogalom még empirikus tartalommal terhelt, addig az irodalom-
elméletben megszűnik az irodalmi mű konkrét egyediségek összegezésének volta, és a mű 
fogalom elvontsága helyett konkrét egyedet és konkrét entitást jelöl. Ez azt jelenti, hogy 
az irodalomelméleti mű fogalom egyediséget jelent, mint általános közvetlenséget. Az iro-
dalomtudomány empirikus kutatásai számára az általánosítás és a szintetizálás eredménye 
a kutatás végpontját jelenti, ellenben az, ami az empirikus kutatásban elvont jelenség gya-
nánt szerepel, az az irodalomelméleti elemzés szférájában konkrét egyedi minőséget kap, s 
a további elméleti vizsgálat számára nem végpont, ellenkezőleg: kiindulópont. 

Milyen helyet foglal el az irodalmi mű az irodalomtörténeti kutatásokban? Az irodalom-
történész a műnek rendszerint egy vagy több komponensét emeli ki, legtöbbször a mű 
témájából (tartalmából) merít elemeket, hogy az általa tárgyalt irodalmi életet vagy társa-
dalmi mozgalmat, az ember erkölcsi arculatát, egy írói pályát illusztrálhasson vele. 
Némelykor a művek egész csoportját sorolja fel, hogy ezzel dokumentálja az irodalmi 
stílus fejlődését, egy társadalmi eszme rajzát stb. Az empirikus kutatás tehát a műnek 
valamely összetevőjét emeli ki és azt társadalmi-történeti képbe helyezi. A mű mint 
szerves egész, mint entitás az irodalomtörténeti kutatásban fel sem merül. Az irodalom-
történész esetleg rámutat a mű némely komponensére, egy másikkal való összefüggésére, 
mondjuk rávillant a tematikai elem és a stílus közti viszonyra. A mű mint elméleti egész 
azonban nem érdekli. 

Az irodalomelmélet, mint már fentebb említettük, konkrét egyednek és entitásnak 
tekinti az irodalmi művet. Más szóval olyan konkrét egyednek, melyet kutatásának kiin-
dulópontjává tesz, vagyis melyet meghatározott összetevőkre tagolhat, boncolhat, elemez-
het. Úgy bonthatja szét azonban, hogy mindig szem előtt kell tartania a mű egész voltát. 
Az irodalmi mű alapvető összetevői a nyelvi tény, a téma, a narrativika, a kompozíció, a 
cselekmény stb. szoros rendszert alkotnak. A mű struktúrájában az irodalmi mű össze-
tevői egyenrangúak. Az irodalomelméleti kutatás az irodalmi mű összetevőinek viszonyát 
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vizsgálja. A mű összetevői bonyolult hierarchiát alkotnak. Meghatározott aspektusból 
nézve az egyik vagy a másik műösszetevő domináns szerephez jut a mű dinamikus egysé-
gében. 

A tudománynak egy másik, az irodalomelméletnél elvontabb logikai szintjén, az eszté-
tikai kutatásban az irodalmi mü túlzottan empirikus és túlzottan történeti jelenség. Az 
esztétikai kutatás logikai szintjén az „irodalmi mü" az esztétikai műnek csupán egyik 
konkrét esete. Az esztétikai mü fogalom az irodalmi művet, a zenei, a festészeti alkotást, 
a szoboralkotást, a filmalkotást stb. öleli fel. Az esztétikai kutatás általánosításának ez a 
logikai szintje már túllépi az irodalomelméleti módszert. Ez is mutatja, hogy a különböző 
logikai szintű kutatásokban a konkrét-elvont, az egyes-általános, az analízis-szintézis 
határai más-más helyen húzódnak meg. Világos viszont az is, hogy valamennyi tudomány-
ágnak determinált, meghatározott konkrét-elvont, egyes-általános, analízis-szintézis 
megközelítési pólusai vannak. E megközelítési pólusokat csak meghatározott logikai szin-
ten lehet konkrét és absztrakt jelenségekre felosztani. 

Eddigi fejtegetésünk is mutatja, hogy az irodalomelméleti kutatások az irodalom általá-
nos jelenségeinek feltárásával az irodalomtörténeti módszernek olyan adottságaira vetnek 
fényt, amelyek az irodalomelméletet metatudományos funkciók betöltésére képesítik. Az 
irodalomelmélet egyrészt az empirikus kutatások elméleti fogalmait emeli be kutatási 
szférájába, másrészt olyan irodalmi jelenségeket is feltár, amelyek az irodalomtudomány 
empirikus kutatásaiban - az irodalomtörténetben, a kritikában, a textológiában vagy az 
irodalmi stilisztikában — analitikus vizsgálatra nem kerülhetnek. Ilyen például az irodalom 
mint kommunikációs rendszer, az irodalom helye az ember társadalmi tevékenységében, 
az irodalom autonómiája és önfejlődése, az irodalmi mű mint rendszer, a mű szemantikája 
mint rendező elv stb. stb. Ném kétséges, hogy ezeknek a jelenségeknek és problémáknak a 
feltárása az irodalomtudomány egésze szempontjából is nagy jelentőségű. Ezek a kutatá-
sok visszahatnak az empirikus vizsgálatokra, sőt az irodalomtudomány fejlődésének ten-
denciáit is befolyásolhatják, mert rávilágíthatnak az irodalomkutatás fehér foltjaira. 

Az irodalomelmélet metatudományos jellege abból is adódik, hogy míg az irodalom-
tudomány egy-egy empirikus szakága az irodalomnak egy-egy aspektusát, egy-egy oldalát 
képes felölelni (ennélfogva az irodalom egészéből csak egy fragmentumra irányul), addig 
az irodalomelmélet az irodalmat — igaz, igen elvont síkon - egészében látja. Az irodalom-
elmélet azért is láthatja az irodalom egészét, mert szinkron módszerrel közelíti meg, 
vagyis nem idősíkban, hanem „térben kiterítve" szemléli. Ez a szinkron megközelítés az 
irodalomelméletet arra teszi alkalmassá, hogy az irodalmat rendszernek fogja fel. A szink-
ron elemzésnek az is előnye például, hogy felfedheti és elemezheti az irodalmi mű struk-
túráját. 

Az irodalomelmélet az irodalom rendszerének, a mű struktúrájának összetevőire való 
tagolásával, az összetevők funkcióinak feltárásával és leírásával, az irodalom dinamikus 
modelljének elemzésével az irodalomtudomány empirikus kutatásaira is kihat. Nézzük 
meg, milyen metatudományos funkciókat tölt be az irodalomelmélet az irodalomtudo-
mányban. 

Az irodalomelmélet metatudományos funkcióit három nagy csoportra tagolhatjuk. 
1. Az első funkció érvényességi köre az irodalomtudomány belső tartománya; az iroda-
lomelmélet kutatási tárgya - az irodalom általános jelenségei, funkciói és törvényszerű-
ségei révén - az irodalomtudomány valamennyi empirikus kutatásával érintkezik; s mivel 
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olyan problémákat vizsgál, amelyek egyidejűleg két, három vagy több kutatási területbe 
nyúlnak vissza, a szaktudományok egymás közti viszonyára is kihat. 2. Az irodalom a 
művészet egyik ága, vagyis az irodalomkutatásban és a többi művészetkutatásában „azo-
nos" jelenségekkel és módszerekkel van dolgunk; ebből a tényből következik az irodalom-
elmélet második metatudományos funkciója. 3. Harmadik metatudományos funkcióját az 
irodalomnak a társadalmi tudatformák közti helye (tágabb értelemben az irodalom és a 
valóság, az irodalom és a társadalom kapcsolatáról van itt szó) határozza meg. Az iroda-
lom társadalmi tudatforma státusa tárgyánál fogva megalapozza az irodalomtudomány 
együttműködését más társadalomtudományokkal. 

Teljes részletességgel nem térhetek ki a három funkció elemzésére. Itt csupán néhány 
példát kívánok kiemelni az irodalomelmélet metatudományos funkcióiból. 

Az irodalomelmélet az irodalom társadalmi tudatformák között elfoglalt helyének 
meghatározásával mindenekelőtt rávilágít az irodalom legsajátosabb törvényszerűsé-
geire és funkcióira. Ezzel az irodalom és a nem-irodalom viszonyára derít fényt. Ez pedig 
az irodalom történeti, szociológiai, lélektani kutatásai tárgyának kialakítására determiná-
lóan hat. Az irodalomelmélet ezzel a metatudományos tevékenységével nagyban hozzá-
járul az irodalomtudomány empirikus kutatási módszereinek kialakításához is. Az iroda-
lomelmélet teljes biztonsággal rámutat arra a tényre, hogy az irodalmi mű, mint az iro-
dalom terméke, az irodalom létének és önfejlődésének talpköve. Ezzel az empirikus kuta-
tások számára biztos tájékozódási pontot ad, óva attól, hogy az irodalmon túli szférába 
elkalandozzon és nem irodalmi elemzésekbe bonyolódjanak bele. Az irodalomelmélet 
metatudományos szerepe még abban is megnyilvánul, hogy az irodalomtudomány fogalmi 
rendszerével foglalkozik, megvizsgálja a fogalmak alakulását, változásait, szemantikai ter-
heltségüket, gazdagodásukat, illetve kiüresedésüket. Tekintettel arra, hogy elsősorban az 
irodalom általános, tehát elméleti fogalmaival foglalkozik, megint csak az irodalomkutatás 
egészére hat. 

Az irodalomelmélet metatudományos funkciója más tudományokkal is szoros kapcso-
latot létesít. Az irodalomtudomány legbensőségesebb kapcsolatát az egyéb művészetek -
a festészet, a szobrászat, a filmművészet stb. — tudományos kutatásaival létesíti. Az 
irodalomelmélet természetszerűleg legszorosabb együttműködést a rokonművészetek elvi 
és elméleti kutatásaival teremt. Rá is kényszerül erre, hiszen olyan jelenségeket vizsgál, 
amelyek elvont elméleti síkon „azonosak" a rokonterületek problémáival. Köztudott, 
hogy egyáltalán nem ritka eset, hogy e rokontudományok fogalomhasználata teljes mér-
tékben egybeesik. A mű, stílus, kompozíció, szüzsé, téma, ábrázolás, reneszánsz, barokk, 
szimbolizmus, szecesszió, műfaj, szimbólum, allegória, tragikum, grotesz, periodizáció, 
struktúra, eszmeiség, művészi magatartás stb. stb. fogalmak közös tulajdont képeznek. 
E fogalmak összevetése és differenciálása nagyban hozzájárulhat az irodalom jellegzetessé-
geinek kidomborításához. Ugyanakkor e fogalmak összehasonlítása az irodalomban meg-
honosodott művészettörténeti eredetű axiómák vizsgálatát is elősegítheti. 

A művészetek egybevetésének egyik legizgalmasabb problémája az, hogy milyen anyag-
gal dolgoznak a művészetek, ez az anyag milyen sajátosságokkal és lehetőségekkel rendel-
kezik, és a művészi teremtés hogyan tudja ezt az anyagot művészi ténnyé alakítani. A 
szobrász a követ, a fát, az agyagot munkálja meg, a festő a színt és a vonalat használja fel, 
a balett alapja az emberi mozgás, a zenei mű anyaga a hang. Az irodalom anyaga pedig a 
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nyelv. Az irodalmi alkotás ontológiai státusa szerint olyan művészi képződmény, mely 
anyagát tekintve: nyelvi képződmény. 

A művészetek elmélete számára a szemiotika és a szemantika új távlatokat nyit. Minde-
gyik művészet saját „nyelvén" saját „szövegét" teremti meg. Jelek felhasználásával és 
jelek alkotásával. A művészetek szemiotikai vizsgálata a művészeti alkotás jel-jellegét dom-
borítja ki. A szemiotikai megközelítés révén a kutató behatolhat a mű jel-világába. A jel 
vizsgálata az irodalomkutatót egy tágabb szférába vezeti el, mivel egy nagyobb struktúrára 
mutat rá, a művészeteknek a jelrendszerekben elfoglalt helyére. A művészet jel voltának 
kiemelése eleve feltételezi és ösztönzi az interdiszciplináris kutatásokat. 

Az irodalomelmélet harmadik metafunkciója az irodalom és társadalmi tudat egyéb 
formáinak kapcsolatából fakad. Az irodalomtudományi kutatás az irodalom sokrétű 
összetevőinek feltárása és elemzése érdekében egyéb tudományok módszereihez is folya-
modni kényszerül. Túl ezen azonban az irodalomtudománynak a kor tudományossága 
szellemében is kell fejlődnie. Éppen ezért az irodalomelmélet egyik feladata figyelni a kor 
tudományosságának fejlődési viszonyára. Az irodalomtudománynak egyik ága sem tart 
olyan intenzív kapcsolatot a kor tudományosságával, vagyis mindazokkal a döntő és 
meghatározó tudományos vívmányokkal, amelyek a tudományok összességét vagy döntő 
többségét befolyásolják. 

Az irodalomelméletnek a rokontudományokkal, valamint a társadalomtudományokkal 
való kapcsolata milyenségét és mélységét több tényező határozza meg. Nem véletlen, 
hogy éppen az irodalomelmélet mint metatudomány volt az, amely felismerte a kiberne-
tika, a rendszerelmélet, a szemiotika eredményeinek fontosságát az irodalom kutatásában. 
Ennél is talán nagyobb jelentősége volt annak, hogy az irodalomelmélet az irodalom 
ontológiai megközelítését is meghonosította az irodalomkutatásokban. Ezenkívül figye-
lemmel kíséri az egyes hagyományos tudományok korszakalkotó eredményeit, amelyek-
nek az irodalomtudományra vonatkozóan tartalmi és módszertani jelentőségük lehet. Az 
utolsó 2 - 3 évtizedben kivételes erővel tört be a tudományok fejlődésének középpontjába 
a nyelvtudomány. A nyelvtudomány káprázatos vívmányai forradalmasították számos 
társadalomtudomány módszereit. 

Az irodalomelméletre ebben a tekintetben kétoldalú feladat hárul. Egyrészt arra törek-
szik, hogy más tudományok eredményeit közvetítse az irodalomtudományba, serkentse 
tartalmi és módszerbeli tanulságainak felhasználását. Másrészt: fokozott gonddal kell 
ügyelnie arra, hogy más tudományok módszereinek és eljárásainak alkalmazása ne térítse 
el a kutatókat tulajdonképpeni céljuktól, vagyis az irodalom sajátos és egyedi esztétikai 
sajátosságainak vizsgálatától. 

Az irodalomelmélet metatudományos funkcióit és mediátori szerepét tehát az iro-
dalomtudomány tagolódása hívta életre. Azzal a ténnyel, hogy az irodalom elvont síkját, 
az irodalmat egységként mutatja be, rávilágít pl. az irodalomtörténet és az irodalmi kriti-
ka, az irodalmi műelemzés és a műfajelemzés közti viszonyra, és „együttműködésre" 
ösztönzi és készteti őket azáltal, hogy olyan jelenségeket tisztáz, amelyek a szakágak 
érdekszféráját érintik. Az irodalomelmélet nemcsak az irodalom egészét látja, hanem az 
irodalomtudományt is egységes rendszemek fogja fel. Ez a „felülrőT'-nézet fényt vet arra, 
hogy az irodalomtudomány milyen kutatási területei hanyagolódtak el. Felfedi a fehér 
foltokat, a kevésbé feldolgozott területeket. Az irodalomelmélet máris jogaihoz segítette 
az irodalomstilisztikát, a poétikát, a nyelvi tényezők vizsgálatát, a műelemzést, az érték-
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elméleti kutatást, valamint a szemiotikai vizsgálódást. Láttuk, hogy az irodalomelméleti 
általánosítás túllépi az empirikus kutatások szintjét. Az irodalomelméleti megálla-
pítások, tételek, összegezések a kutatásnak elvontabb logikai szintjén születtek, és ebben a 
közegben nyerik el jelentésüket. így magától értetődő, hogy az irodalomelméleti tények 
bizonyos vonatkozásban és értelemben irreverzibilisek, vagyis az irodalomelméleti kutatás 
eredményeinek az empirikus kutatásokban nincsen közvetlen érvényességük, csak áttéte-
lekkel alkalmazhatók. Világos az is. hogy az irodalomelméletnek magának nem feladata 
„saját elméleti eredményeit" a „történeti" s általában az empirikus kutatás gyakorlatába 
átültetni vagy „visszaültetni". 

Az irodalomelmélet eredményei hasznosságának ismérvét nem az szabja meg, hogy 
közvetlenül alkalmazható-e az irodalomtörténetben, ahogyan az irodalomkritika, az iro-
dalomtörténet vagy a műelemzés igazságmércéje sem az, hogy vizsgálódási eredményeik 
közvetlenül használhatók-e az irodalmi mű megalkotásában. Még képtelenebb követel-
mény lenne az, hogy a kritikusok irodalmi alkotások létrehozásával bizonyítsák be elvei-
ket. Az irodalomelméleti munka termékeinek érvényessége és értéke csak a maga logikai 
és módszertani rendszerén belül ítélhető meg. Az irodalomelméleti tételek igazságtartal-
mát azon a logikai szinten kell elbírálni, amelyen megalkotódtak. Az irodalomelméleti 
vizsgálat eredménye nem akkor téves, amikor a történeti szemléletnek úgy mond ellent, 
hogy pl. az irodalmi kommunikációs rendszert „időtlen" szerkezetnek fogja fel, hanem a 
saját logikai rendszerén belül ellentmondásos, ha a logikai absztrakciót nem alapozza meg 
megfelelő, fokozatos redukciókkal és nem érvényes tételeket alkalmaz; ha absztrakciós 
eljárásában — analitikus és szintetizáló tevékenységében — az absztrakció törvényeit mel-
lőzte, vagy megszegte; ha téves adatokat, hamis premisszákat, elavult vagy kiüresedett 
axiómákat használt fel; és végül, de nem utolsósorban, ha téves irodalomszemléletből 
indul ki. 

Az irodalomtörténész, a kritikus tud ítéletet mondani az elméleti általánosításról, 
ehhez azonban tekintetbe kell vennie az elméleti megállapításoknak és fogalmaknak meg-
felelő absztrakciós szintet, végig kell járnia az általánosítás fokozatait. Vagyis ne követel-
jük a teoretikustól, hogy tételeit történeti vagy empirikus elemzésekkel bizonyítsa be. Az 
irodalomtörténet kutatója is csak transzponálással viheti be az elméleti tételeket saját 
kutatáslogikai szférájába. Az irodalomelmélet is ezt tette az irodalomtudomány empirikus 
kutatásainak eredményeivel és fogalmaival. Vegyük tudomásul, hogy az irodalomtudo-
mány különböző ágai között természetes munkamegosztás van. Az irodalomtudomány 
valamennyi kutatása akkor hasznos igazán, hajói tudta meghatározni tárgyát és maximáli-
san ki tudta használni módszerei adta lehetőségeit. 
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Vitaismertetés 

Szerdahelyi István megkérdezte az előadótól, hogy véleménye szerint mivel foglalkozik az iro-
dalomesztétika. Az a benyomása ugyanis, az irodalomelmélet funkcióit hallgatva, hogy nem marad 
hely az irodalomesztétika számára. 

Veres András egyenesen túlzottnak érezte azt a hatáskört, melyet az irodalomelmélet az előadásban 
kapott . Az irodalomtörténetnek vagy a kritikának miért kellene várnia az elmélet közvetítő szerepére 
ahhoz, hogy pl. lélektani vagy szociológiai szempontokat érvényesítsen? Nyíró' Lajos egyfelől túl sok 
funkciót tulajdonít az irodalomelméletnek - mintha ezzel a jelentőségét akarná növelni. Másfelől 
felmenti az irodalomtörténeti „alkalmazhatóság" követelménye alól. Miért van erre szükség? Az 
irodalomelmélet még mindig védelemre szorul? Talán most már nem propagálni kellene, hanem 
megvalósítani. Úgy is, hogy történeti munkákban, konkrét műelemzésekben érvényesítjük az elméleti 
ismereteket. Természetesen abban igazat ad Nyírőnek, hogy az elméleti megállapítások igazságértékét 
nem történeti-empirikus szinten kell kimutatni, hanem saját érvényességi szintjükön. De a kettőt nem 
szabad teljesen elszakítani egymástól, s az elméletírónak végső soron illik figyelembe venni, hogy 
szempontjait milyen sikerrel lehet alkalmazni. A magyar művészetértelmezés hagyományait ismerve, 
már csak a gyakorlati hatékonyság érdekében is, nem tehetjük meg, hogy kizárólag az elméletben 
maradjunk kompetensek. Tetszik vagy nem tetszik: „alá" kell szállnunk - az irodalomtörténet és a 
kritika területére. Végül kétségesnek tűnik az is, hogy az irodalomelmélet „meta" jellege az általános, 
illetve köztes helyzetével lenne azonosítható. 

Bonyhai Gábor megjegyezte, hogy az irodalomelmélet metatudományos státusának-szintjének más 
értelmezése is lehetséges; előadásában éppen erre vállalkozik. 

Bemáth Árpád egyetértett Nyírővel abban, hogy az elmélet- és történetírás megkülönböztetésében 
a logikai szint eltérésére helyezte a hangsúlyt. De szembe kell nézni - ha másképp nem, kritikailag - a 
hagyományos megközelítéssel, a szinkron és diakrón módszer szembeállításával is. 

Varga László helyesnek tartotta az irodalomelmélet autonómiájának hangsúlyozását: az elmélet 
érvényessége végül is saját rendszerének koherenciájától függ. De ha az irodalomelmélet tárgyát 
kívánjuk meghatározni, akkor figyelembe kell vennünk azt is, ami az elméletet közvetve végső 
tárgyához: az irodalomhoz mint művek halmazához kapcsolja. 

Horváth Iván számára elsősorban Veres András kérdésfeltevése tűnt érdekesnek. Eszerint nincs 
külön elméletnek értelme, mint ahogy külön irodalomtörténetnek sem? Csak a ket tő együttes 
müvelésének? Talán Lötz János lehetne a nyelvész példakép: soha nem tartott általános nyelvészeti 
kollégiumot, hanem mindig konkrét problémákat elemzett és így ju to t t el az átfogó elméleti meg-
oldásig. (Horváth Iván példáját többen is vitatták, hivatkozva Lötz néhány általános nyelvészeti 
munkájára. Az ellenvetéseket Horváth Iván elismerte, de magát a kérdésfeltevést változatlanul alap-
vetőnek ítélte.) 

Vigh Árpád felvetette, hogy az irodalomtörténet elméleti vizsgálódásaitól miképp lehetne az 
irodalomelméletet elhatárolni. A retorika vagy a poétika mindig empirikus tényekre irányuló elmélet, 
azaz szabálygyűjtemény, mely előírja, hogy a szónoklat vagy a műfaj milyen legyen. Nyilván hasonló-
képpen határozható meg az irodalomtörténet elmélete: előírja, hogy az irodalomtörténet milyen 
legyen. Mármost az irodalomelmélet nem szabálygyűjtemény, hanem az irodalomértelmézés lehetséges 
rendszereinek leírása-tanulmányozása. De akkor külön kérdés, hogy miképp kap benne helyet a 
poétika vagy a stilisztika, s egyáltalán: ezek a résztudományok mennyiben részei az irodalomelmélet-
nek, illetve maguk is mennyiben általános irodalomelméletek? Még ma is vannak, akik pl. a stilisztikát 
általános irodalomelméletnek tekintik. 

Szerdahelyi István megjegyezte, hogy bár az elmélet nagyon fontos, de a faktológiai kutatások nem 
kevésbé. Nagy baj, hogy nálunk lenézik a tényfeltáró munkát, s nyomban „burzsoá pozitivizmusnak" 
minősítik. Holott ez is tudományos feladat. Nem föltétlenül kell mindig eljutni az elméletalkotásig. 
(Szerdahelyi kérdésfeltevését többen pontatlannak találták: nincs tény, mely értelmezhető lenne 
rendszer nélkül; nincs leírás, mely ne érvényesítene elméletet; más kérdés, hogy az elméleti általáno-
sítást helyes-e mindig erőltetni.) 

Nyírő Lajos röviden válaszolt a felmerült kérdésekre. Véleménye szerint az irodalomelmélet helyett 
próbáltak irodalomesztétikáról beszélni, s az utóbbit önálló diszciplínaként nem tudja elfogadni. Az 
irodalomelméletet nem kívánta védelmébe venni, mindössze tárgyát és funkcióit akarta kijelölni, s 
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bizony újra és újra beszélni kell arról, hogy mit jelent az: konkrét, és mit jelent az: elvont, mit az egyes 
és mit az általános. Sem a stilisztika, sem a retorika, sem a többi nem tekinthető irodalomelméletnek, 
mivel csak részlet-kérdésekben kompetensek. Ugyanakkor érintkeznek az elmélettel is: ami azokban álta-
lános, itt kiindulási pont. Az irodalomelmélet nem pszichológiával vagy szociológiával foglalkozik, ha-
nem azzal, hogy az irodalomértelmezés rendszerében hol használható fel az egyik vagy a másik. Nem 
kívánta az elméletet és a történetet egymással szembeállítani, hanem azt a jogtalan igényt próbálta vissza-
utasítani, mely az elmélettől konkrét , empirikus bizonyítást vár el. Nem beszélve arról, hogy számos 
elméleti probléma (mint pl. az irodalom autonómiája) empirikusan nem konkretizálható s így a bizo-
nyítás - ezen a szinten legalább — eleve értelmetlen. Más kérdés,hogy az elméletnek miképp lehetséges 
és szükséges orientálnia az irodalomtörténetírást. Bemáth Árpáddal egyetértve, sem a történet nein 
mondható tisztán diakrón, sem pedig az elmélet tisztán szinkron jelenségnek. De az elmélet mintegy az 
idő fölé emeli az időben lezajlódó folyamatok törvényszerűségeit. Ami nem jelenti azt - igaza van ebben 
Vigh Árpádnak - , hogy előírná a történetírás számára, hogy mit tegyen. 
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BONYHAIGÁBOR 

AZ IRODALOMELMÉLET LOGIKAI-SZEMANTIKAI VONATKOZÁSAI 

Ha ana a kérdésre szeretnénk válaszolni, hogy mi az irodalomelmélet tárgya és mód-
szere, először az látszik a legtermészetesebb űtnak, hogy áttekintjük a létező irodalom-
elméleti műveket, különösképpen a nagy összefoglaló munkákat, s megállapítjuk, hogy 
legalábbis alapvetően mi a közös bennük feltett kérdésünk szempontjából. Sajnos ez az 
első pülantásra oly kézenfekvő eljárás inkább csak negatív tanulságokhoz vezet: a mérv-
adónak számító irodalomelméleti munkák tárgyát meglepően sokféle, nagyon különböző 
jellegű dolog képezi, módszerük pedig nehezen kifürkészhető. Valamiképp ezzel is össze-
függ az a probléma, hogy miként lehetne meghatározni az irodalomelmélet célját, felada-
tát, funkcióját — vagy feladatait, céljait stb. - , s ez a kérdés talán még az előbbinél is 
fontosabb, mert amikor egy tudomány, egy tudományág s egyáltalán valamilyen emberi 
tevékenység értelméről beszélünk, sokkal inkább céljára, funkciójára gondolunk, s nem 
annyira tárgyára vagy módszerére. Ez nem jelenti azt, hogy ez a három kategória függetle-
níthető egymástól: a cél, a tárgy és a módszer valamiképp lényegileg feltételezi egy-
mást. 

Semmi okunk kétségbe vonni, hogy az irodalomelméletnek van valami értelme, azaz 
célja, funkciója, hiszen bizonyos fokig és bizonyos módon intézményesült formában léte-
zik és terjedt el immár hosszú ideje és széles körben, s ezért nem lehet egy személy vagy 
egy csoport társadalmilag haszontalan, azaz objektíve értelmetlen hobbyja, valamiféle 
szubjektív érdeklődés esetleges terméke; s ha értelme van, akkor tárgyának is kell lenni és 
valamilyen módszerének — persze a „módszer" szó nagyon általános értelemben, lehet ez 
spontán, reflektálatlan, nem következetesen és tisztán alkalmazott is. 

Könnyű észrevenni azonban, hogy már az eddig elmondottakban is valami ellentmon-
dásféle rejlik. Miért, milyen joggal minősítjük tisztázatlannak stb. az irodalomelmélet 
célját, tárgyát és módszerét, ha ezek épp így, épp ilyen formában tételeződtek, illetve 
alakultak ki a gyakorlatban. Hiszen e körülménynek pontosan azt kellene bizonyítania, 
hogy gyakorlatilag nincs is többre szükség, nincs másra igény. Tehát milyen jogon alkal-
mazunk a dologra más mércét, mint önmagát, s honnan származik a mérce vagy a norma? 
Erre egész röviden a következőket lehet válaszolni: az irodalomelmélet ugyan a gyakorlat-
ban alakult ki, de épp a gyakorlat bizonyítja azt is, hogy működésével bajok vannak, a 
tudományos és az oktatási gyakorlat maga vet fel bizonyos problémákat, melyek feltehe-
tőleg nem csekély részben e tudományág céljának, módszerének és tárgyának a tisztázat-
lanságából erednek. Az alkalmazott norma pedig, amelyhez a tényleges helyzetet viszo-
nyítjuk, az általános tudományelmélet és a logika néhány elemi követelménye, melyeket) 
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azonban teljes világossággal és kellő nyomatékkal csak alig néhány évtizede fogalmaztak 
meg. Ezek közül most csak eggyel szeretnék foglalkozni, mégpedig azzal, amelyik véle-
ményem szerint a legalapvetőbb és legfontosabb, s amely szerint minden tudománynak 
tisztázni kell a logikai-szemantikai státusát, szintjét. Ahhoz azonban, hogy e feladat jelen-
tőségét igazán megértsük, elengedhetetlen némi tudománytörténeti visszatekintés. 

Azt a teóriát, amelyet itt a logikai státusok vagy szintek elméletének neveztem, erede-
tileg a matematikai logikában dolgozta ki a századforduló körül Russell és Whitehead, a 
halmazelméleti antinómiák elkerülése céljából. A Principia Mathematica-Ъап e teória neve 
típuselmélet. Nagyon leegyszerűsítve arról van szó, hogy logikailag hibás és megengedhe-
tetlen minden olyan halmazelméleti konstrukció, amelyben különböző típushoz tartozó 
halmazokat azonos típusúként kezelünk. A halmaz típusát az határozza meg, hogy elemek 
halmaza avagy halmazok halmaza, avagy halmazok halmazának halmaza és így tovább. 
Például a „valamennyi halmaz halmaza" fogalom logikailag hibás konstrukció, és feloldha-
tatlan logikai ellentmondáshoz, antinómiához vezet, márpedig az ilyen típusú ellentmon-
dást tartalmazó matematikai rendszerben nemcsak minden tétel, hanem minden tétel 
tagadása is bebizonyítható. 

A típuselmélet a logikai státusok vagy szintek elméletét a logikai szintakszisban fogal-
mazta meg. Halmazok között ugyanis csak olyan viszonyok lehetnek, mint a tartalmazás, a 
metszet stb., s nem mondhatjuk, hogy az egyik halmaz jelöli, jelenti stb. a másikat. A 
logikai szemantikában Tarski és Carnap dolgozta ki a típuselméletnek megfelelő teóriát, 
melynek lényege a tárgynyelv és a metanyelv, illetve a különböző szintű metanyelvek 
megkülönböztetése. A típuselmélet megkülönbözteti az elemek halmazát - ennek a sze-
mantikában megfelel a dolgokról, tárgyakról szóló nyelv; a halmazok halmazát — ennek 
megfelel a nyelvekről szóló nyelv, a metanyelv; a halmazok halmazának halmazát — ennek 
megfelel a meta-metanyelv, mely nyelvekről szóló nyelvekről szól és így tovább a végte-
lenségig. Tarski és Carnap eredeti célja az volt, hogy megszüntesse az úgynevezett igazság-
antinómiát, melyet a hagyományos logika Epimenidész-szofizma néven ismer („Minden 
krétai hazudik"). Megjegyzem, hogy például a közismert „22-es csapdája" is ennek egyik 
változata, tehát szemantikai antinómia. 

A logikai szemantikát már a Bécsi Kör néhány tagja, elsősorban Carnap felhasználta a 
tudományos rendszerek, az elméletek vizsgálatára, s az elméletek felépítésének elméletévé 
fejlesztette, kiteijesztve a tapasztalati tudományokra is. Eszerint minden elmélet egy 
nyelvrendszer, mely vagy a dolgokról szól, vagy valamilyen szintű elméletről szól, tehát 
valamilyen fokú metaelmélet. A logikai szemantika igen jelentős hatást gyakorolt az 
elméleti nyelvészetre és a szemiotikára is. Hjelmslev már viszonylag korán felhasználta a 
logikai szintek elméletét a jelrendszerek státusának meghatározására, tehát Tarski és 
Carnap eredményeit — Saussure jelelméletével összekapcsolva — szemiotikailag általánosí-
totta; ezen alapul a Prolegomena-ban a különféle denotativ és konnotatív szemiotikák, 
szemiológiák, metaszemiotikák, metaszemiológiák stb. megkülönböztetése. A logikai 
szemantika a maga egészében jelentős hatást gyakorolt Chomskyra is — közvetlenül is, és 
Quine, Hjelmslev, Bar-Hillel s talán Harris közvetítésével is, s a Chomsky utáni nyelvelmé-
letek — például a Montague-féle - még Chomskynál is közvetlenebbül és nyíltabban 
kapcsolódnak a modern logikához, mellyel így lényeges kapcsolatban vannak azok az 
elméleti poétikák is, amelyek ezekre a nyelvészeti irányzatokra támaszkodnak — Van Dijk 
stb. Itt mindenütt fontos szerepet játszik az a felismerés, hogy elvi különbség van a 
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leírandó tárgyterület, a leírás, a leírás leírása stb. között, tudatosulnak a modellalkotás 
problémái és így tovább 

Az irodalomtudományban Crane és követői, az úgynevezett chicagói neoarisztoteliánus 
iskola alkalmazta elsőként a logikai szemantika tudományelméleti eredményeit: megvizs-
gálták és tipologizálták az alapvető irodalomtudományi felfogásmódokat, a „kritika nyel- ; 
veit". Eközben úgy lépték túl a formális logika kereteit, hogy ontológiai szempontokat is 
érvényesítettek — felhasználták a négy arisztotelészi okság-fajtát is —, s így megtették az 
első lépést az irodalomtudomány szemiotikai, sőt kommunikációelméleti vizsgálata felé. 
Ezen az alapon bírálták pl. a New Criticism egyoldalúságát is. Eredményeik nem váltak 
eléggé ismertté, mert az 50-es évek elején az irodalomtudományt még nem érdekelték a 
tudományelméleti vizsgálatok. Ma már lényegesen megváltozott a helyzet, sokan foglal-
koznak az irodalomtudomány logikai és tudományelméleti vizsgálatával. Meg kell emlí-
teni, hogy az ilyen vizsgálatok egyik korai előfutára volt Jarho szovjet irodalomtudós, aki 
már a 20-as években meglepően modern szemszögből vetette fel az irodalomkutatás logi-
kai és tudományelméleti problémáit. 

Ezek után téijünk vissza kiinduló kérdésünkhöz: mi az irodalomelmélet tárgya és 
módszere, illetve az elmondottak után nézzük meg, hogy a logika és a tudományelmélet 
fontos vívmánya, a logikai szintek vagy státusok elmélete mennyiben járul hozzá e kérdés 
megválaszolásához. Mondottuk, hogy eszerint minden elmélet tárgyakról vagy nyelvekről 
szól, tehát tárgynyelv vagy valamilyen szintű metanyelv. A kérdés tehát ez: tárgyakról 
vagy nyelvekről szóló nyelv az irodalomelmélet, s ha az utóbbi eset áll fenn, milyen szintű 
metanyelvnek kell tekinteni. Azaz: egy tárgyterület leírása vagy pedig egy elmélet leírása, 
tehát metaelmélet. Vajon mondhatjuk-e, hogy az irodalomelmélet leírja az irodalmat, 
tehát az irodalomnak, például az irodalmi müvek tárgyterületének az elmélete? Ha erre a 
kérdésre igennel válaszolnánk, az irodalomelmélet azonos lenne az irodalomtudománnyal. 
Ámde akkor érthetetlen maradna, hogy mi az irodalomtörténet, a poétika stb., vajon 
egyszerűen részei az irodalomelméletnek? Mert világos, hogy nekik is az irodalom, az 
irodalmi müvek, folyamatok, szabályszerűségek, esetleg törvények stb. a tárgya. Most az 
egyszerűség kedvéért szorítkozzunk a poétikára. Ez nyilvánvalóan leírja az irodalmi struk-
túrákat, tehát ezek elmélete. Azt jelentené ez, hogy a poétika és az irodalomelmélet 
azonos? A dolog bonyolultabbá válik, ha meggondoljuk, hogy az elméleteknek is van 
leírása, azaz elmélete. Mert így lehetséges az is, hogy az irodalomelmélet tárgya nem az 
irodalom, hanem az irodalmat leíró elmélet, azaz az irodalomtudomány. Tehát az, amit 
irodalomelméletnek nevezünk, logikai státusa szerint lehet például metapoétika is, de 
emellett lehet az irodalmat leíró egyéb tudományágak elmélete is, tehát több diszciplína 
metaelmélete. 

Azt hiszem, bárhogyan is foglalnánk állást ebben a kérdésben, álláspontunkat nem 
igazolnák egyértelműen az irodalomelméletnek nevezett tudományág tényleges tulajdon-
ságai, mert a fentebb említett tárgyi és módszertani tisztázatlanság, eklekticizmus nem 
utolsósorban épp abban áll, hogy a ténylegesen létező irodalomelméletek a legcsekélyebb 
mértékben sem tisztázták logikai státusukat, a logikai szintek jóformán a felismerhetetlen-
ségig összemosódnak bennük, s ezért már az is örvendetes, ha ide-oda ugrálnak a szintek 
között, mert akkor legalább felismerhető, hogy ilyenek egyáltalán vannak. Mindazonáltal 
én inkább azt javasolom, hogy komoly elméleti kutatások esetén tekintsük az irodalom-1 
elméletet metaelméletnek, tehát az irodalmat mint tárgyterületet leíró elmélet elméleté-
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nek. Logikailag ez a tisztább, mondhatni: a logikailag ideális irodalomelméletnek ez a 
státusa, a szintje. Ennek az az előnye is megvan, hogy a poétikát, az irodalomtörténetet 
stb. nem kell az irodalomelmélet részének tekintenünk. Az ugyanis az elmondottak után 
nyilvánvaló, hogy az empirikus általánosítás magasabb foka egy leirást nem emel maga-
sabb logikai szintre. Tehát nem szerencsés dolog azt mondani például, hogy az irodalom-
elmélet általánosabb összefüggéseket ír le mint az irodalomtörténet vagy a poétika. Bár-
mennyire is általános tapasztalati összefüggések képezik egy leírás tárgyát, maga a leírás 
azért még a tárgyakra vonatkozik, s a logikai szintje nem lesz magasabb, új logikai szintet 
csak az jelent, ha magát a leírást írjuk le. 

A „leírás" szó, melyet itt már többször használtam, némi magyarázatra szorul. Az a 
helyzet, hogy ez a művelet csupán egyike a tárgyterületre vagy a nyelvekre irányuló 
különféle operációknak. Például a tárgynyelvekre irányuló műveletek lehetnek a nyelv-
konstrukció, a logikai elemzés (például az analitikus filozófiai vizsgálat), a különféle 
pragmatikai és axiológiai vizsgálatok, a tudománytörténeti kutatás stb., tehát nem csupán 
a szó szűkebb értelmében vett rendszeres deskripciója egy már létező nyelvnek. Temati-
kája pedig sokkal gazdagabb és változatosabb, mint a „nyelvleírás" kifejezés sugallja: ide 
tartozik minden logikai-elméleti probléma: a fogalomalkotás, a következtetés, az érvelés, a 
bizonyítás és a cáfolás struktúrája az illető rendszerben, a lehetséges közlésfajták - és 
módok tipológiája - tehát egész általánosan minden kommunikációs probléma. 

Egy ilyen, logikai státusa szerint tiszta irodalomelmélet fikcióját elfogadva kiinduló 
kérdésünkre azt kell válaszolnunk, hogy az irodalomelmélet tárgyát az irodalmat vizsgáló 
rendszerek képezik, módszere tekintetében alkalmazott logikai vagy tudománytörténeti 
jellege van, s célja végső soron az irodalomról folytatott mindenféle kommunikáció vizsgá-
lata, javítása, az ilyen kommunikáció zavarainak felderítése és — amennyiben lehetséges — 
megszüntetése. Meggyőződésem, hogy az így feltételezett irodalomelmélet, tehát az iro-
dalmat vizsgáló, arról szóló rendszerek metaelmélete, igen jó heurisztikus fikció a tényle-
gesen létező irodalomelméletek vizsgálatához. Ugyanis ad egy stabil, jól definiált vonat-
koztatási pontot és összehasonlítási alapot, mégpedig olyat, amelytől az eltérések is rele-
vánsak. Például érdekes kérdés lehet, hogy tulajdonképpen miért nincs tisztázva a létező 
irodalomelméletek logikai státusa, az egyes konkrét esetekben milyen módon mosódnak 
össze bennük a logikai szintek, s van-e esetleg ennek az összemosódásnak valamilyen, 
egyelőre rejtett elve? Tehát érdekes téma lehet mind a létező irodalomelméletek elem-
zése, mind pedig a valóban metaelméletként kezelt irodalomelmélet művelése. Sőt azt kell 
mondani, hogy jelenleg a kétféle tevékenység együttes folytatása látszik célszerűnek, mert 
mindkettőnek szüksége van a másik eredményeire. 

Az általános tudományelmélettel kölcsönzött ideális, de a tényleges helyzetnek koránt-
sem ellentmondó sémákkal azért is óvatosan kell bánnunk, mert a modern tudomány-
elmélet elsősorban a matematikai és a természettudományok logikai elmélete. S ezek 
esetében a tárgy egészen más jellegű, mint az úgynevezett humán tudományok vagy 
„szellemtudományok" tárgya. A matematika ideális tárgyiasságokkal foglalkozik — ideáli-
sak abban az értelemben, hogy az ember nem teremti, létrehozza őket mint egy regényt 
vagy egy társadalmi intézményt, hanem felfedezi. A természettudományok tárgyai reális 
tárgyak és törvényszerűségek. Ezek szintén nem az ember produktumai, az ember — 
legalábbis a tudományok révén - csupán megismeri őket. Merőben más a helyzet a humán 
tudományok tárgyával: ezek végső soron valamennyien intencionális tárgyak, teremtő és 
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befogadó tudatot feltételező, jelentéssel, értelemmel és értékkel bíró dolgok, szemiotikai 
és axiológiai jellegük van. Az irodalomtudomány esetében ez különösen evidens: tárgya, 
az irodalmi kommunikáció valamennyi összetevőjével együtt, tehát egy szemiotikai és 
axiológiai folyamat, jelentés- és értékkomunikáció. Tehát nem voltaképpeni tárgy, objek-
tum, hanem a nyelv szónak egy egészen tág, szemiotikai értelmében maga is nyelvi jellegű. 
S bár ez a körülmény egyáltalán nem zárja ki vagy nem teszi feleslegessé a tárgynyelv és a 
metanyelv megkülönböztetését a rájuk vonatkozó beszédben, tudatában kell lennünk, 
hogy ilyen „tárgyak" esetében a tárgyterület és annak elmélete, illetve az elmélet és annak 
metaelmélete között merőben más viszony van, mint a természettudományokban.-Az 
alapvető különbség ebben a tekintetben az, hogy a természettudományokban csak maga a 
vizsgálat, az illető tudomány szemiotikái-intencionális jellegű, tárgya nem az. A humán 
tudományok esetén viszont mind a tárgy, mind a vizsgálórendszer szemiotikai intencioná-
lis, nyelvi jellegű. Ezért nem lehet például egy kalap alá venni a természettudományok és a 
humán tudományok axiológiai-ideológiai problémáit. Mert az ugyanis egyfelől bizonyos, 
hogy ilyenek a természettudományokkal kapcsolatban is felmerülnek, amennyiben a ter-
mészettudomány is intencionális emberi tevékenység, másfelől azonban tárgya nem ilyen 
jellegű, s ezért a köztük levő viszonynak is egészen másfélének kell lennie. 

A „tárgy" sajátszerűsége volt az a döntő érv, amelyet mindig is szembeszegeztek a 
szcientista módszertanokkal azok, akik a humán tudományok önállóságát védelmezték. 
Maga a probléma a 17. században vált aktuálissá a kartezianizmus és a mechanisztikus-tej-
mészettudományos világmagyarázat térhódítása következtében, s ennyiben Vico tekint-
hető az első modern antiszcientistának, mert kritikája már nem a skolasztikát veszi célba, 
hanem a modern tudományos módszertan illetéktelen kiterjesztése ellen irányul. Manap-
ság a különféle hermeneutikai iskolák képviselik erőteljesen az antiszcientista álláspontot, 
de érdekes módon ugyanarra a következtetésre jutnak, mint a tudományelmélet: az irodal-
mat kommunikációs folyamatnak, az irodalomtudományt kommunikációs tudománynak 
kell tekinteni. Ez a körülmény lehetővé teszi, hogy a tudományelméleti és a hermeneuti-
kai vizsgálatok felhasználják egymás eredményeit, s bizonyos pontokon bírálják éŝ  korri-
gálják egymást. Bizonyosnak tartom például, hogy a tárgynyelv és a metanyelv megkülön-
böztetése, az irodalom és a róla szóló nyelv közötti viszony vizsgálata, az irodalomtudo-
mánynak másodlagos kommunikációként való felfogása még a hermeneutika felől nézve 
sem tekinthető olyan szcientizmusnak, amely figyelmen kívül hagyja a tárgy sajátosságát. 
Annál is inkább, mert maguk a hermeneutika klasszikusai sokszor meglepően modern 
logikai, nyelvtudományi és kommunikációelméleti gondolatokat fejtettek ki — hermeneu-
tikai probléma gyanánt. 

Tehát minden amellett szól, hogy egy korszerű irodalomelméletnek az a legfontosabb 
feladata, hogy az irodalmat a maga sajátosan kommunikatív, szemiotikai-axiológiai ter-
mészetében mutassa be, állandó összefüggésben a róla szóló másodlagos kommunikációk-
kal — amilyen például az irodalomtudomány, az irodalomkritika, az irodalomoktatás és 
nem utolsósorban a szélesebb közönségnek az irodalomról való beszéde - tehát egy „sze-
mioaxiológiai, történeti térben". Ebben az összefüggésben kell tisztázni az irodalomtör-
ténet mibenlétét és funkcióját is, és a történettudomány szempontjait követő, végső so-
ron oknyomozó irodalomtörténet létjogosultságát nem tagadva legalábbis meg kell mu-
tatni egy olyan irodalomtörténet lehetőségét és szükségességét, amelynek legfontosabb 
célja az irodalom mai befogadásának, megértetésének, értékelésének és megvitatásának az 
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elősegítése. Ne lepődjünk meg, ha az ilyen irodalomelmélet erősen kritikai, nem utolsó-
sorban nyelv- és kommunikációkritikai jelleget mutat. Az ilyen kritika valószínűleg éppen 
az irodalomelmélet legfontosabb feladata, mely napjainkban különösen aktuális: bajok, 
minden látszat ellenére, nem is annyira az irodalommal vannak. Hanem a róla való be-
széddel. 

Vitaismertetés 

A természet- és szellemtudományok hermeneutikai szembeállítását taglalva vezette be előadásában 
Bonyhai Gábor a „szemioaxiológiai té r" fogalmát. Míg a természettudományokban a vizsgált rendszer-
től a vizsgáló rendszer abban különbözik, hogy szemiotikai és axiológiai jellegű, addig a szellemtudo-
mányokban nem lehet megkülönböztetni őket ennek alapján. Ennek megfelelően az irodalomelmélet is 
(mint vizsgáló rendszer) és tárgya, az irodalom is (mint vizsgált rendszer) szemioaxiológiai térben 
létezik, s alighanem ez a sajátossága adja mélyebb jelentését annak, amit a történetiségéről szoktak 
elmondani. 

Bojtár Endre egyetértett Bonyhai kérdésfelvetésével és azzal a javaslatával, hogy az irodalomelméle-
tet ne tárgy-, hanem metaelméletnek fogjuk fel. De éppen azért hasznos ez a meghatározás, mert 
lehetetlen a tárgyát egyértelműen elhatárolni. Kérdés, hogy helyes-e a szemiotikai és axiológiai jelleget 
ennyire összekapcsolni és a „szemioaxiológiai t é r " kifejezést használni, mivel korántsem magától érte-
tődő dolog a ke t tő egy szinten való kezelése. Bonyhai egyik tanulmányára hivatkozva (.Értéknyelv, 
Magyar Filozófiai Szemle, 1976/4.) kifogásolja, hogy Bonyhai az irodalmi tárgyat nyelvi jellegűnek 
fogja fel. Valóban az, de nemcsak nyelvi, hanem egyszersmind irodalmi jellegű is - különben nem 
szépirodalomról, hanem csak nyelvről van szó. S éppen e többlete miatt rendelkezik az irodalom 
magasabb, axiológiai szinttel is, nem csak szemantikaival. 

Bonyhai Gábor tagadta, hogy a két funkció vagy létezésmód között egyértelmű kapcsolatot feltéte-
lezett volna, pl. a matematika igencsak szemiotikai, de semmiképp sem axiológiai jellegű, ö mindössze 
azt állította, hogy a szellemtudományokban, s így az irodalomelméletben is, egyaránt érvényesül 
szemantikai és axiológiai funkció mind a tárgy, mind a vizsgáló rendszer esetében. 

Bernáth Árpád is azt hangsúlyozta, hogy a jelentésből még nem következik, hogy egyszersmind 
érték is, bár a ke t tő végső soron összefügg egymással. Már Platón és Arisztotelész között is folyt erről 
vita: míg Platón úgy vélte, hogy csak az igazságnak van értéke, Arisztotelész azt állította, hogy a 
hazugságnak is, amennyiben - mint a művészet esetében - katarzist vált ki, azaz jobbá teszi az 
embereket. Tehát az érték nem csak közveüenül a jelentésből, illetve nem csak a közvetlenül adott 
jelentésből következik. 

Szerdahelyi István kétségbevonta, hogy elvi eltérés lenne Nyíró' Lajos és Bonyhai Gábor irodalomel-
mélet-meghatározása között, ö úgy gondolja, hogy az irodalomtudománynak három fő ága lehetséges. 
Az első az inkább történeti (kronológiai) érdeklődésű irodalomtudomány, magyarul az irodalomtör-
ténetírás. A hangsúly nemcsak a történeti szemponton van, hanem az „inkább" kifejezésen is: hiszen 
ez a megközelítés sem mondhat le elméleti-logikai elemekről. A második fő ág az inkább logikai 
érdeklődésű irodalomtudomány, amely az irodalmi jelenségek vizsgálatát elméleti rendszerbe illeszti. 
Nyírő ebben az értelemben beszélt az irodalomelméletről. S végül a harmadik ágazat az a metaszintű 
vizsgálódás, melyet Bonyhai irodalomelméletként határozott meg. Nyírő és Bonyhai nem ugyanarról 
beszéltek, az pedig nyilvánvaló, hogy mindegyik megközelítésmódra szükség van. 

Veres András vitába szállt Bojtár ellenvetésével: félreérti Bonyhai ,,értéknyelv"-elméletét. Bonyhai 
nem az irodalmi tárgy nyelvi természetéből származtatja az értéket, hanem az irodalmi (és nem 
irodalmi) nyelv jelelméleti megközelítésének mintájára próbálja az értéket is vizsgáim. A hasonlóság 
nem a tárgyban van, hanem a megközelítés módjában. 

Bojtár Endre kiegészítette korábbi értelmezését. Hangsúlyozta, hogy Bonyhai tanulmánya nem 
véletlenül kapta az „értéknyelv" címet: nemcsak azt állítja, hogy az érték a nyelvvel analóg módon 
jelként vizsgálható, hanem azt is, hogy az érték is jel. 

Szili József szerint némely tisztázatlanság okozza (Bonyhai szövegében), hogy ezek a vitakérdések 
felmerülhettek ilyen élességgel. így pl. a jelentés és az érték ontológiai érvényességét pontosabban kell 
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meghatározni. Egyáltalán nem mindegy, hogy azért kezelek valamit nyelvként, mert nyelv, vagy azért, 
mert a nyelvként való kezelés alkalmas arra, hogy ezt az egyébként nem nyelvi jellegű valamit lényeges 
oldaláról ismerjem meg. Hasonlóképpen pontosabbá kell termi a vizsgált és a vizsgáló rendszerek 
eltérését a természet- és társadalomtudományokban. Az atomfizikában pl. éppúgy meghatározza a 
tárgyszintet a vizsgálat módja, mint ahogy azt Bonyhai a szellemtudományoknak tulajdonítja. S kér-
dés, hogy nincsenek-e jelentős különbségek az utóbbiak körén belül is: feltehetően merőben más a 
vizsgált és a vizsgáló rendszer összefüggése az esztétika, s merőben más az etika területén. 

Horváth Iván először példaszerűen világos kifejtéséért akarta megdicsérni az előadást, be kell azon-
ban vallania, hogy nem minden ponton értette egészen. így például túlságosan merev az egyes szintek 
közötti elhatárolás: elemek halmaza, halmazok halmaza stb. Nem lehet, hogy az irodalomelmélet olyan 
halmaz, melynek elemek és halmazok egyaránt részei? Vajon lehetetlen, hogy egyaránt vonatkozhas-
son tárgynyelvre és metanyelvre? Végképp elképzelhetetlen, hogy a többszörös áttételek (pl. meta-
metanyelv) ugyanoda juttassák az irodalomelmélet kifejezésmódját, ahol a tárgynyelv tart (pl. metafo-
rikus kifejezésmód)? 

Bonyhai Gábor röviden válaszolt a felmerült kérdésekre. A „szemioaxiológiai t é r " terminusát válto-
zatlanul jónak tartja: a két funkció együttes fennállását jelöli, nem azonosságukat. Az irodalomelmélet 
meghatározásában mindenképpen a tárgy- és meta-szint megkülönböztetése a döntő. Mérlegelnünk 
kell, hogy a megkülönböztetés alapján mennyire „tiszta" fogalomhoz jutunk; a gyakorlat azt mutat ja , 
hogy az irodalomelmélet még sokáig különnemű műveletekkel fog élni (pl. demonstrációval, szövegek 
explikálásával), de az már külön vizsgálat tárgya, hogy ez mennyiben írható a terminológia (és az ilyen 
hagyományok) s mennyiben az elmélet számlájára. 

Nyíró' Lajos megjegyezte, hogy ő sem lát elvi ellentétet ket tőjük álláspontja közöt t . Ha van, ez csak 
konkrét példákon keresztül bizonyítható egyértelműen. 
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VERES ANDRÁS 

AZ ESZTÉTIKAI MINŐSÉGEK ÉRTÉKELMÉLETI 
MEGKÖZELÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE 

Elöljáróban néhány félreértést szeretnék elkerülni. Az esztétikai minőségek értékelmé-
leti megközelítése nem azonos e minőségek értékvonatkozásainak elismerésével. A hagyo-
mányos esztétikák is figyelembe vettek számos értékvonatkozást. A szépség és a fenség 
évszázadokon keresztül magát az esztétikai értéket jelölte, a tragikum vagy a komikum -
bárhogy ítélték meg érvényességét és jelentőségét — mindenkor társult a jelentékeny 
pusztulásának, illetve a jelentéktelen lelepleződésének föltétlenül értékérzést generáló 
képzetével. 

A hagyományos esztétikai megközelítések azonban a felismert értékvonatkozásokat 
szélesebb összefüggésrendszerbe helyezték: jellegzetes élethelyzetekként, magatartásfor-
mákként, világállapotokként írták le és nem annyira az esztétikai minőségek természetére, 
mint inkább forrására vagy mélyebb értelmére keresték a választ. Ezért az esztétikai 
minőségek ismeretes meghatározásai (így pl. a tragikum mint „a világrend megsértőjének 
bűnhődése" vagy egy más megközelítésben „a szubjektum társadalmasultságának szigorú 
mértéke") egyrészt túl általánosnak bizonyultak: a rokonszenves hős tragikus elbukását 
sokszor csak fölöttébb mesterkélten lehet visszavezetni valaminő tragikai vétségre vagy a 
társadalmasultság szigorú mértékére, másrészt túl szűkösnek bizonyultak, éppen azért, 
mert igen különböző helyzetek lehetnek tragikusak s a tragikus meghatározásának vala-
mennyi esetre érvényesnek kell lennie. 

Úgy gondolom, az értékvonatkozások szisztematikus elemzésével lehetőség nyílna az 
egyes minőségek olyan meghatározására, mely egyértelművé és operacionalizálhatóvá 
tenné ezeket a fogalmakat. 

Értékelméleten az értékek természetének és összefüggéseinek rendszeres, átfogó 
magyarázatát értem. Nyilvánvaló, hogy az esztétikai minőségek eltérő és egyező vonásai-
nak, funkcióinak szisztematikus elemzéséhez valamely értékelméleti rendszer kínálkozhat 
megfelelő mintának. Itt sem könnyű a dolgunk; még abban sincs egyetértés, hogy mit 
jelöl az „érték" fogalma, akár az esztétikában: az érték magának az esztétikai tárgynak 
sajátsága-e, vagy e tárgy ember számára való jelentősége, vagy az ember viszonya a tárgy-
hoz? Vitányi Iván egyenesen úgy látja, hogy az értékfogalom jelentése szakterületekként 
változik, pl. a szociálpszichológia túlnyomó része a jelentőség-definíciót fogadja el, míg a 
közgazdaságtan a tárgy sajátosságából kiinduló magyarázatot. A filozófiai megközelítések 
pedig rendre megakadnak az értékhierarchia kérdéskörének értelmezésében: nincs egyet-
értés abban, hogy végül is egyetlen alapvető érték (mint a „szabadság" vagy — Heller 
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Ágnes felfogásában — ennek módosult változata, az „emberi gazdagság") határozza-e meg 
a többit, vagy ahány terület, annyi összemérhetetlen alapérték állapítható meg. 

Ezekben a dilemmákban döntenünk kell, akkor is, ha az elméletírók nem mondják ki s 
talán nem is mondhatják ki az utolsó szót. Akár az egyik, akár a másik felfogásból 
kiindulva el kell kezdeni a konkrét értékjelenségek — a mi esetünkben az esztétikai 
minőségek — vizsgálatát, de tudatában annak, hogy a választás nem csak előnyökkel jár. A 
választást végső soron a gyakorlat igazolhatja, vagy vetheti el, annak megfelelően, hogy a 
tényleges összefüggések mekkora körét képes magyarázni. így pl. az értékek visszavezet-
hetőségének gondolata számomra nemcsak azért tűnik elfogadhatatlannak, mert teológiai 
ízű eljárás, hanem azért is, mert olyan dedukciós sorhoz vezet, mely szabad átjárást 
biztosít a különböző területek, a különböző értékosztályok között. Az egyes értékek 
eredeti funkciókörének és értékosztályba tartozásának figyelmen kívül hagyása pedig 
súlyos visszaélésekhez vezethet. Elég talán Szili József fogalomkritikai írásaira utalnom, 
melyekben joggal vetette fel, hogy olyan kategóriák, mint az „igazság" vagy a „pár-
tosság", mennyiben sorolhatók egyáltalán az esztétikai értékek közé, illetve ide sorolásuk 
milyen következménnyel jár, ha figyelembe vesszük, hogy az „igazság" jelentése eredeti-
leg tudományelméleti funkcióhoz kötődik, a „pártosság"-é pedig politikaihoz. 

A magam részéről az értékfogalom jelentőség-definícióját fogadom el, és az értékek 
pluralitásának, tehát végső alapértékre való visszavezethetetlenségének gondolatát. 

Ez a kiindulópontom az esztétikai minőségeknek mint értékeknek meghatározásában 
és konkretizálásában is. Ha a 19. században azzal a jogos észrevétellel (is) elutasíthatták a 
szép fogalmának az isteni tökéletességre alapozó definícióját, hogy egy ismeretlen fogal-
mat ne határozzunk meg egy másik ismeretlennel, miért ne érvelhetnénk ugyanígy, ami-
kor a szépséget vagy akár az esztétikumot az ember - végső soron megragadhatatlan vagy 
eddig legalább meg nem ragadott - szabadságigényére, netán szükségletére vagy más 
efféle transzcendenciára kívánják alapozni. Számomra az ilyen transzcendencia-magyará-
zat nem több politikai vagy történetfilozófiai helyzetértékelésből következő igénynél: kell 
lennie valaminek, ami nincs, de mégis megvan, mert a hiányától szenvedünk. E logika 
azután a művészetben és az esztétikumban jelöli meg a nem-létező szabadság létezését, 
illetve kielégítését. Már csak abból a meggondolásból is, mert különben mi szükség volna a 
művészetre, tehát valami olyasmire, amely fikció és játék az élet gondjaihoz képest, s 
ugyanakkor mégis nagyon komolyan veendő. Legalábbis a kultúrember számára komo-
lyan veendő. 

Ezt a már két évszázados múlttal rendelkező felfogást nem tartom sem igaznak, sem az 
ellenkezőjének. Csupán bizonytalannak és elégtelennek. Az esztétikai minőségek magyará-
zatában is figyelembe kell venni, de nem az elmélet igazsága és nagyszerűsége miatt. 
Hanem azért és annyiban, amennyiben e felfogás hívei is olvasnak és értelmeznek, sőt 
írnak, alkotnak, s képviselik, azaz valóságosként működtetnek egy ilyen igényt, ilyen 
beállítottságot. Azonban nyilvánvaló, hogy másfajta olvasók, értelmezők, sőt alkotók is 
vannak. Akadnak, akiknél semmiféle szabadságigény nem mutatható ki, akiket más indí-
tékok vezérelnek. Ha az ismeretigény, a szórakozás vagy az igemetaforák halmozásából 
előálló feszültség egyaránt a „szabadság" jelentkezése, akkor e fogalom mindent és 
semmit sem jelent. És bizony akadnak olyanok is, akik tevékenységében valóban szerepet 
játszik egy politikai vagy szociálpszichológiai szempontból konkretizálható „szabad-
ság"-érték, de éppen ezért nem bízzák a művészetre, esetleg nem is annyira fogékonyak az 
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esztétikum iránt. És ha a művészet s az esztétikum jelenségeit kívánjuk megérteni és 
magyarázni, tekintettel kell lennünk a lehetséges felfogások és adottságok lehető legszéle-
sebb körére, s Különösen a bennük meglevő közös elemekre. Mindenekelőtt azt kell 
eldöntenünk: a művészi jelenségeket kívánjuk értelmezni vagy a művészi jelenségek ürü-
gyén valami mást. 

Meggyőződésem, hogy a tudományos megközelítés viszonylagos elfogulatlanságot igé-
nyel és a problémák egyértelmű körülhatárolását, azaz a pozitivistának nevezett beállított-
ság felel meg neki leginkább, s ez is csaknem két évszázados múlttal rendelkezik. Elképzel-
hető, hogy körülményeink, történelmi helyzetünk olyan fokú elkötelezettséget követel, 
amely lehetetlenné teszi e beállítottság érvényesítését. De akkor ne próbáljuk álláspontun-
kat tudományosnak minősíteni. 

Az elfogulatlan vizsgálat kiindulópontja csakis az lehet, hogy adva vannak bizonyos 
entitások, így az értékek, a műalkotásban megjelenő értékek, a műalkotás értéke, a modá-
lis értékek, s leírjuk, hogy ezek az entitások miképp működnek, miben közösek, miben 
különböznek, milyen nézőpontokból és hogyan osztályozhatók stb. 

Nyilvánvaló, nyelvünk nemcsak ahhoz segít hozzá, hogy megismerjük a világot, hanem 
ahhoz is, hogy megítéljük - s a kettő szorosan összefügg egymással. Szavaink nem csupán 
dolgokat, személyeket jelölnek, hanem a hozzájuk való viszonyulásunkat is, következés-
képp a szavaknak nemcsak meghatározott jelentésük van számunkra, hanem meghatáro-
zott hangulatuk is. Amikor pl. rokonértelmű szavak közül válogatunk, és az egyik vagy-a 
másik sajátos hangulatát vesszük figyelembe, választásunkkal egyben értékeljük is a meg-
nevezett dolgot. Ezért is fontos annyira, hogy milyen szavakat, kifejezéseket részesít 
előnyben az író; milyen hangulata van a műben meghatározó (domináns) szerepet betöltő 
nyelvi elemeknek. Minden stílus voltaképp sajátos értékelő gesztust jelez. A szépirodalom 
a lehető legnagyobb mértékben kihasználja, a nyelvben rejlő lehetőségeket az értékvonat-
kozások kiemelése érdekében. Talán éppen az értékek, értékkapcsolatok újszerű és foko-
zott érzékeltetésében kell látnunk a művészet rendkívüli hatásának alapját. 

Mindenesetre meg kell különböztetnünk a (szűkebb értelemben vett) jelentés, gs az 
érték síkját, s ezt az elhatárolást nemcsak a megközelítés objektumával, hanem a meg-
közelítés nézőpontjával kapcsolatban is megtehetjük. Vegyük példának Vörösmarty 
Mihály Előszó c. költeményét, illetve ennek két részletét. Jól érzékelhető, éles értékellen-
tét van a vers első, a reformkort felidéző és a második, a szabadságharc kozmikus méretű 
vízióját megjelenítő része között. 

Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. 
Zöld ág virított a föld ormain. 
Munkában élt az ember mint a hangya: 
Küzdött a kéz, a szellem működött, 
Lángolt a gondos ész, a szív remélt, 
S a béke izzadt homlokát törölvén 
Meghozni készült a legszebb jutalmat, 
Az emberüdvöt, melyért fáradott. 
Ünnepre fordult a természet, ami 
Szép és jeles volt benne, megjelent. 
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Jelentéstani szempontból hangsúlyozottan pozitív értékfogalmak halmozása figyelhető' 
meg e szövegrészben, közvetlenül vagy közvetve ilyen értékek jelennek meg, mint Béke, 
Élet, Munka, Szellem stb. Az összefüggés közöttük egyértelmű: fennállásukkal, érvé-
nyesülésükkel egymást erősítik, szoros összetartozásukat jelezve. Esztétikai szempontból 
értékgazdag, idillikus létállapot tárul elénk, a hangnem - miként a megjelenő helyzet is -
ünnepélyes, emelkedett. Ehhez képest szembetűnően eltér a második rész: 

A vész kitört. Vérfagylaló keze 
Emberfejekkel labdázott az égre, 
Emberszívekben dúltak lábai. 
Lélekzetétől meghervadt az élet, 
A szellemek világa kialudt, 

Amerre járt, irtóztató nyomában 
Szétszaggatott népeknek átkai 
Sóhajtanak fel csonthalmok közül, 
És a nyomor gyámoltalan fejét 
Elhamvadt városokra fekteti. 
Most tél van és csend és hó és halál. 

Jelentéstani szempontból ismét egymással szorosan összetartozó értékfogalmak halmo-
zása figyelhető meg, de ezek most kivétel nélkül negatívak: Vész (illetve Háború), 
Pusztulás (a szellemek világának, a népeknek, városoknak pusztulása), Nyomor, teljessé 
váló Kiszolgáltatottság. A két rész koordinátái közül a tér azonos, az idő nem, következés-
képp az értékváltozás (a pozitívak felcserélése negatívakra) az idő függvényében történik. 

Esztétikai szempontból is az a kiindulópont, hogy alapvető értékellentét van az 
értékgazdag távoli múlt és az értékpusztító közelmúlt (illetve az értéket nélkülöző jelen) 
között. Az értékváltozás a telítettségtől a kiüresedés felé tart. A hirtelen bekövetkező, 
visszafordíthatatlan értékveszteség egyértelműen tragikus helyzetet teremt. Nem véletle-
nül használom a „tragikus" kifejezést, a műalkotásokban gyakran megjelenő, jellegzetes 
értékhelyzetek-értékszerkezetek megfeleltethetők annak, amit a klasszikus esztétikák 
esztétikai minőségnek neveztek. 

A különféle értékszerkezetek sokszor társulnak-keverednek egymással, ritkán jelent-
keznek tiszta formában. így pl. a „tragikum" igen gyakran társul a „fenséges"-sel, azaz az 
értékvesztés a szokatlan nagyságú — a közönséges emberi méretek feletti — érték jelenlété-
vel. Vörösmarty költeményében is jól érzékelhető, hogy nem akármilyen értékek pusztu-
lásáról van szó, a méretek rendkívüliek (szétszaggatott népek, elhamvadt városok). Az 
emelkedett hangnem mindkét szövegrészt jellemzi. 

A jelentéstani és az esztétikai megközelítés — a meglevő párhuzamok mellett — jól 
kivehetően különbözik egymástól: az első kifejezetten a műalkotásban megjelenő érté-
kekre összpontosítja figyelmét, míg a második - a modális tényezőket vizsgálva - a 
megjelenítés értékeit is figyelembe veszi. 

A jelentéstani megközelítés sem nélkülözheti az értékelméleti hátteret, mivel az 
értékfogalmak listájának elkészítése átfogó rendszerezést és az egyes értékekre kiterjedő 
fogalmi tisztázást igényel. Ilyen típusú jelentéstani vizsgálatnak tekintem Bonyhai Gábor 
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Thomas Mann-könyvét, melyben A kiválasztott című regény értékrendszerét elemzi. 
Eljárása azt eredményezi, hogy a cselekmény síkján megjelenő bonyodalom okait a regény 
mélyebb síkját képező értékek váltakozásában-mozgásában mutatja ki. Az értékek fölöt-
tébb dinamikusan viszonyulnak egymáshoz ebben a műben: egyensúlyuk ismételten 
felborul (a Szellem vagy az Élet egyoldalúan dominánssá váló súlya miatt), majd „minő-
ségileg magasabb szinten" újólag helyreáll. Aligha kell bizonygatni, hogy az értékrendszer 
kimutatása — kezdve azon, hogy éppen a Szellem és az Élet mutatkozik vezető értéknek s 
a kettő szembenállása a bonyodalom fő okozójának - voltaképp A kiválasztott világképét 
tálja fel. 

A jelentéstani megközelítésnek nem is kell egyetlen műre korlátozódnia, pl. egy egész 
korszak irodalmának értéktudata is feltárható a szövegekben megjelenő értékek, érték-
dimenziók, értékcsoportok gyakoriságának és összefüggéseinek kimutatásával. Hasonló 
eljárást folytatunk abban a — kifejezetten szociológiai-szociálpszichológiai szempontú -
vizsgálatunkban, melynek az a célja, hogy pontosan feltérképezze: az elmúlt harminc év 
magyar novellatermésében milyen értékek jelennek meg, kopnak ki, hányszor fordulnak 
elő, pozitív vagy negatív értelemben szerepelnek-e és mi a pozíciójuk egymáshoz képest. 
Nem lebecsülhető információkhoz juthatunk akár csak a nagyobb értékcsoportok domi-
nanciájának kimutatásával, így pl. azzal, hogy az 1946-ban publikált elbeszélésekben a vi-
tális értékek domináltak, az ötvenes évek elején a világnézeti és az erkölcsi, a hatvanas évek 
elején az erkölcsi és a személyiségértékek, a hetvenes évek novelláiban az életmód értékei, 
illetve a fiatalabb szerzőknél a politikai értékek. Mindezek a vizsgálatok igen hasznosak és 
érdekesek lehetnek, de merőben irrelevánsak esztétikai szempontból. 

A megközelítés korlátait jelzi, hogy esetleg fontos jelenségeket (pl. az action gratuite 
vagy a travesztia jelenségét) nem képes leírni. Amennyiben a modális tényezők (bizony 
meglehetősen epizodikus) vizsgálatára vállalkozik, Bonyhai is kiegészíti-meghaladja a 
jelentéstani megközelítést. 

Célszerűnek látszik tehát legalább három elemzési szintet megkülönböztetni. Az első a 
megjelenő értékek szintje. Itt is vizsgálunk esztétikai értéket, de csak mint az egyik 
értékfajtát a többi érték között. Az elemzés ekkor nem esztétikai szempontú, hanem 
jelentéstani. A harmadik szint a megjelenítés értékének szintje. Ez nyilvánvalóan eszté-
tikai szempontú megközelítést igényel, mivel a megjelenítés értéke voltaképp a műalkotás 
esztétikai értéke. Ebből a szempontból mellékes, hogy az esztétikai értéket külön 
fogalommal jelöljük-e, és ha igen, mi ez a fogalom. A két elemzési szint között van egy 
közbülső, a második, amely egyszerre vonatkoztatható a megjelenő értékekre és a meg-
jelenítés értékére: ez a modális értékek szintje. Itt már nem egyszerűen a megjelenő 
értékfogalmak asszociációs kisugárzása a fontos, hanem a pozitív és negatív értékek, vagy 
még pontosabban: az értékes és az értéktelen érvényesülésének művészi érzékeltetése, 
elsősorban a modális-atmoszférikus tényezők segítségével. Az Előszó példáján láthattuk: 
leírásuk és meghatározásuk épp olyan konkrétan elvégezhető, mint az értékfogalmaké a 
jelentéstani megközelítés segítségével. 

Ebben az esetben az értékelméleti megalapozás mást fog jelenteni, mint a megjelenő 
értékek számbavételekor. Az értékek osztályozása és rendszerezése nem annyira a nyelv 
értékvonatkozásai, mint inkább a nyelvet használó értékelő mechanizmusa alapján törté-
nik. Az értékelméleti nézőpont jelentős felismerése, hogy az értékelő mechanizmus 
működése-működtetése nem lehetséges egy általános értékszerkezet feltételezése nélkül. 
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Az értékelés - mind egyéni, mind kollektív szinten — a különböző értékhelyzeteket 
egyrészt analóg módon „építi fel" (gondoljunk olyan állandó összetevőkre, mint a 
„viszonyítási pont" vagy az „értéknagyság"), másrészt egymásra vonatkoztatja őket. Az 
értékérzés minden bizonytalansága mellett is érzékelünk bizonyos összefüggéseket egyes 
értékek, értékosztályok között, amelyek meghatározzák az értékek pozícióját egymáshoz 
képest. Az összefüggések sokszor szilárdabbnak mutatkoznak, mint maguk az értékek (pl. 
a fenséges és a komikus egymást kizáró hatása akkor is fennáll, ha az egyik vagy a másik 
mibenlétét illetően bizonytalanok vagyunk). 

Az összefüggéseket biztosító általános értékszerkezet természetesen igen dinamikus: 
összetevőinek helyzete állandóan változik, de minden esetben valamely adott (esetleg 
tipizálható) alakzatot alkot, s a különös értékszerkezetek voltaképp az általános módosu-
lásaiként foghatók fel. Az esztétikai minőségek esetében ez úgy fogalmazható meg, hogy 
az egyes minőségek (a tragikum, a komikum, a fenséges és a többi) nem egymástól 
merőben eltérő értékek, hanem egy általánosabb értékszerkezet nagy gyakorisággal érvé-
nyesülő alakzatai. Ez az összefüggés magyarázza egymásba való átmenetük lehetőségét 
éppúgy, mint az újabb minőségek (mint pl. az irónia vagy a groteszk) kiemelkedését a 
meglevőkhöz képest. 

Ez az értékelési mechanizmus semmiképpen sem csak az esztétikumra érvényes. Távol 
áll tőlem Nietzsche eljárása, aki a köznapi tragikumot a művészi tragikum derivátumának 
fogta fel. Véleményem szerint a köznapi és művészi értékhelyzetek generálása csakis 
kölcsönhatásban képzelhető el; más kérdés, hogy a köznapi spontán érvényesülése legfel-
jebb az egyén számára versenyképes a művészi tudatosan elért eredményével. 

De akkor miért esztétikai minőségek ezek? Nicolai Hartmann úgy próbálta megoldani 
a kérdést, hogy az esztétikai értékként felfogott szépséget nevezte ki általános értékszer-
kezetnek s ennek módosulásaiként írta le az egyes minőségeket. Ebben az elgondolásban 
feltétlenül indokoltnak tűnik az, hogy a művészi megjelenítés célként is, eszközként is 
törekedhet ilyen értékhelyzetek felidézésére. Ebből azonban nem következik, hogy a 
tragikus vagy a komikus helyzet a művészet találmánya. Még abban sem vagyok biztos, 
hogy a köznapi tragikum valaminő távolságtartással, külön esztétikai nézőpont felvételé-
veljárna együtt. 

Inkább arról van szó, hogy a műalkotás a közönségesen is tapasztalható jellegzetes 
értékhelyzeteket felhasználja sajátos céljai érdekében. Akár csak a nyelvet. Az általános 
értékszerkezet, mely valamennyi értékelő gesztusunknak, egész gesztus-készletünknek 
keretet ad, a szó szoros értelmében csakis általános és formális lehet. Akár csak a nyelvi 
rendszer. 

Azok a különös értékszerkezetek pedig, melyekhez így jutunk, formálisak abban az 
értelemben, hogy igen sokféle szemléleti konkretizálást engednek meg (illetve feltételez-
nek). De nem formálisak abban az értelemben, hogy a legalapvetőbb emberi viszonyla-
tokra épülnek, és mindegyiknek meghatározott jelentésbeli univerzuma van. Pl. a „tragi-
kum" leírható úgy, mint értékvesztés, a „komikum" pedig úgy, mint értékhiány. 
E leírásban csupán tapasztalatainkat összegezzük, miszerint a tragikum forrása mindig * 
valamely érték megsemmisülése vagy megvalósíthatatlansága, míg a komikumé az, hogy az 
érték megtévesztő módon jelenik meg (rendszerint az értéktelen tünteti fel magát értékes-
nek). Mindkét esetben zavar támad az érték érvényesülésében, méghozzá egy olyan 
nézőpontból, amely képes azonosítani az értéket, világosan megkülönbözteti az értékest 
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az értéktelentől. Az egyszerű értékszerkezetek mindenkor feltételezik az értékevidenciát, 
illetve az értékkonstanciát. Az értéktévesztés csakis akkor komikus hatású, ha (a befogadó 
szemszögéből) nem fér kétség ahhoz, hogy mi értékes és mi nem. 

A bonyolultabb értékszerkezetek éppen az értékevidenciát, illetve értékkonstanciát 
nélkülözik. A tragikomikum ebből a szempontból átmeneti jelenség: már egymásra 
vonatkoztatja az értékvesztést és az értékhiányt, illetve pontosabb, ha úgy fogalmazunk, 
hogy összekapcsolja e kétféle értékhelyzetet, de még fenntartva az értékelés egyértelmű-
ségét. Az „ironikus" szerkezetben már az utóbbi is eltűnik: egyszerre állítja és tagadja az 
érték jelenlétét, míg a „groteszk" az egymással összeférhetetlen értékest és értéktelent mu-
tatja szorosan összetartozónak. Valamennyi esztétikai minőség meghatározható hasonló 
módon, egyszerű vagy összetett értékszerkezetként. A különféle minőségek közötti össze-
függés pedig az általános értékszerkezeten alapul. Értékelő mechanizmusunk nemcsak 
„beállítódik" arra, hogy bizonyos értékhelyzeteket tragikusként vagy komikusként azono-
sítsunk, hanem létrehív egy olyan általános értékszerkezetet is, amibe az értékvesztés 
és az értékhiány élménye egyaránt beépíthető. 

Utoljára hagytam két olyan értékfogalmat, melynek értelmezése nagyobb gondot 
jelent, mint a többié. A „szépségről" és a „fenségről" van szó. Láthattuk; az eddig vizsgált 
értékhelyzetek kivétel nélkül zavart jeleztek az érték érvényesülésében. Velük szemben a 
szépség is, a fenség is olyan helyzetet jelöl, melyben az érték feltétlenül érvényesül. Ez a 
közös vonás lehetett az alapja a két minőség azonosításának, illetve egymással való 
keverésének. Sőt, éppen ez a két fogalom az, mellyel az esztétikai értéket is jelölték. 
Nyilván éppen azért, mert az esztétikai hatású értékérvényesülést magának az esztétikai 
értéknek érvényesülésével azonosították. 

Elnevezésekről nem érdemes vitatkozni. Miért ne jelölhetnénk az esztétikai értéket a 
„szép", illetve „szépség" fogalmával? De ebben az esetben határozottan különbséget kell 
tenni a szépség két eltérő denotátuma között : egyfelől az esztétikai értéket, másfelől az 
egyik esztétikai minőséget jelöli. 

Természetesen lehetséges más megoldás is. Mint Nicolai Hartmanné, aki az esztétikai 
minőséget „bájos"-nak nevezi, vagy mindazoké, akik az esztétikai értéket nem jelölik 
külön fogalommal és a szépséget kizárólag esztétikai minőségként vizsgálják. 

De azt semmiképp se tartom elfogadhatónak, hogy — mint Szerdahelyi István lexikon-
cikkeiben — a szépség hol az esztétikai értéket (lásd: a nem-művészi esztétikumban), hol 
pedig egy esztétikai minőséget jelöljön. 

A két szintet el kell választani egymástól és a fogalmak érvényességi körét pontosan ki 
kell jelölni. Az esztétikai érték átfogóbb és szélesebb kategória, mint az esztétikai 
minőségek. Minden minőség — és éppen ezért esztétikai - érvényesíti az esztétikai értéket 
mint a megjelenítés értékét. így pl. a tragikum a műalkotásban egyszerre jelent értékvesz-
teséget (a megjelenő esztétikai térben) és értékgyarapodást (a megjelenítés esztétikai 
hatásában). Az esztétikai minőségek valóban az esztétikai érték és a szemantikum szintje 
között helyezkednek el — ahogy Bojtár Endre gondolja —, de semmiképp sem ,.lebegő" 
értékek, funkciójuk mindkét irányban egyértelműsíthető. 

E kitérő után vizsgáljuk tovább a szépség és a fenség értéktartalmát. A két minőség 
közös vonása tehát, hogy olyan értékhelyzetet jelölnek, melyben az érték feltétlenül 
érvényesül. Jelentős különbség azonban közöttük, hogy a fenség szokatlan nagyságú vagy 
intenzitású érték, míg a szépség arányos nagyságú és intenzitású érték érvényesülését 
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feltételezi. Természetesen igen változó lehet a megítélés mértéke arról, hogy mi arányos és 
mi nem. De változatlan az értékérzés és az értékítélet alapja: a nagyság rendkívülisége vagy 
arányossága. A fenség meghatározása is jelzi, hogy miért annyira ambivalens ez az 
értékhelyzet. A rendkívüli értéknagyság ugyanis nemcsak vonzó, hanem félelmetes hatású 
is lehet. Egyértelműen pozitív értékviszonyt egyedül a szépség fogalma jelöl; más kérdés, 
hogy az ilyen értékhelyzeteket egy-egy kor mennyire képes elfogadni, s pl. napjainkban 
vajon nem éppúgy korlátozza s egyúttal hitelesíti a szépséget a tragikummal való társítása, 
mint az antik tragédiákban a fenséget? 

Befejezésül még egy-két megjegyzést. Az értékelésnek éppúgy megvan a pszichológiája 
és logikája, mint a nyelvhasználatnak. Az értékszerkezetek működése-működtetése nem 
annyira individuállélektani, mint inkább szociállélektani jelenség. Az esztétikai minőségek 
értékelméleti megközelítése nem jelenti azt, hogy a másfajta magyarázatok egyszerre 
érvényüket vesztik. Inkább arról van szó, hogy az esztétikai szempontú vizsgálat újabb 
elemzési technikával bővül. Pontosíthatóvá válnak a műalkotásokban érvényesülő modális 
tényezők és ezek szándékolt és tényleges hatása. Az értékérzés bizonytalanságára, az 
értékítéletek szóródására immár mérési eljárásokat is kidolgozhatunk, mivel definiálni 
tudjuk a hatást kiváltó minőség-értékeket. Könnyebbé válik az irodalomtörténetírás dolga 
is, hiszen minden változást az értékek és minőségek meghatározott rendszerében tud 
elhelyezni. 

Mindehhez, persze, előbb részletesen ki kell dolgozni és műelemzések, valamint hatás-
vizsgálatok sorozatában ellenőrizni kell az itt felvázolt elméletet. 

Vitaismertetés 

Bonyhai Gábor nagyra értékelte, hogy az előadás úgy bontja ki álláspontját, hogy igyekszik minél 
több ellenvéleménnyel szembesíteni, s alapvető kérdéseket állít középpontba. Az új axiológiai ered-
ményeket maximálisan felhasználja. 

Szerdahelyi István, éppen ellenkezőleg, kevéssé érvelőnek találta az előadást. Már a kiinduló^tételt 
is (az értékek visszavezethetetlenek egy fogalomra) ex cathedra állítja, s ezzel a gesztussal egész 
könyvespolcot söpör le. Majd váratlanul, egy újabb ex cathedra kijelentéssel (a különös értékmozzana-
tok mind egy értékalakzat válfajai) visszarakja a könyvespolcra az egészet, némiképp ellentmondva a 
kiinduló állításnak. Végül nem derül ki: mi az előadó álláspontja, melyik irányzathoz csatlakozik 
tulajdonképpen. Csak az vüágos, hogy a békét pozitív, a háborút negativ értéknek tartja, s ez szép, bár 
túlságosan békeharcos dolog. Miért ne lehetne a béke adott esetben negatív? Mi bizonyítja, hogy 
Vörösmarty versében pozitív? Nem világos az sem, hogy neki mit vet szemére az előadó: az, hogy 
valami a művészeten kívüli esztétikumban a legfőbb érték, nem zárja ki, hogy a művészeten belül is 
fontos legyen. Különben is, a szépség jelentőségének megítélésében saját álláspontja régóta más, mint 
amire itt hivatkozás történik. 

Veres András válaszképpen hivatkozott Szerdahelyi lexikon-cikkeire, melyek változatlan szöveggel 
jelentek meg az újabb kiadásokban is. Utalt arra is, hogy a békét nem általában, hanem Vörösmarty 
Előszó című versében minősítette pozitívnak és ez a megállapítás viszonylag könnyen ellenőrizhető. 

Bonyhai Gábor vitába szállt Szerdahelyi értelmezésével: az előadás nem söpör le egész könyves-
polcot, éppen hogy figyelembe veszi azt az igen elterjedt álláspontot, melytől elhatárolja magát 
(különben jogosan) s melynek érvényesülésével teljes mértékben számot vet. Érvei pedig feltétlenül 
megszívlelendők: miért kell a jelenségeket visszavezetni Istenre vagy valami más egyetlen alapvető 
értékre? Ez valóban teológiai típusú gondolkodás. Mint pl. Freud elméletében is: egyetlen oka és 
forrása mindennek és ugyanakkor az ellenkezőjének is a libidó. Az agressziónak éppúgy, mint az atyai 
szeretetnek vagy az állatbarátságnak. 
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Szerdahelyi közbevetette, hogy akad olyan filozófia is, amely mindent az anyagra vezet vissza. 
Bonyhai megjegyezte, hogy több ilyen filozófia akad. S ha a szélsó'séges pszichoanalízis eljárására 

az a jellemző, hogy a libidó-elvet tagadó személyt hajlamos nyomban azzal gyanúsítani: tagadása mö-
gött éppen a saját libidójának valamilyen torzulása rejlik - egyes „marxista" szerzőktől sem áll távol 
hasonló logika: aki nem ért velem egyet, az nyilvánvalóan osztályellenség. Ez a fajta logika kizár 
minden érdemi vitát, mivel a tagadást is úgy magyarázza, mint ami őt igazolja. 

Szili József az if jú Lukács György Heidelbergi esztétikája nyomán a hegeli és husserli fenomenoló-
gia-fogalom eltérő jelentésére hivatkozott és elutasította Bonyhai eljárását, amely az egyikre (a 
husserlire) esküdve sutba dobja a másikat (a hegelit), a jelenségelemzést abszolutizálva a spekulatív 
lényegelemzést, jóllehet a ke t tő békésen elfér egymás mellett. Nem is az az igazi probléma, hogy 
visszavezethető-e bármi másra az érték, hanem hogy mi ez az érték, mint olyan. Vagy csak különböző 
értékek vannak, de az érték mint olyan nem létezik? Definiálni tudja-e Veres, hogy mi az érték? S 
vajon igaza volt-e Vörösmartynak azzal a békével kapcsolatban, amit istem't? Igaz, kilépünk a 
műalkotásból, de bent sem voltunk. S Bonyhai Thomas Mann-könyvében is teljesen nyitva marad: az 
értékek hogyan hatnak az esztétikai térben? Azok az értékek, melyeket Bonyhai nagyszerűen kimutat 
A kiválasztott című regényben, neki eszébe se jutot tak a regényt olvasva. Kérdés, hogy mire számíthat 
a műalkotás: az olvasó csak értéket jelölő fogalmakkal rendelkezik vagy egységes (érték)filozófiai 
rendszerrel? 

Varga László azt hiányolta az előadásból, hogy nem foglalkozik az értékszerkezetre reflektáló 
olvasó vagy műelemző értéktudatával, értékismeretével. Ennek tisztázása pedig igen fontos: értéktuda-
tunk nemcsak az egyes művek értelmezését és értékelését határozza meg, hanem az irodalomhoz való 
egész viszonyunkat is. Nem világos az sem, hogy az értékszerkezet vizsgálata mennyiben tartozik az 
irodalomelmélet körébe: a tárgy elmélet vagy a metaelmélet címén kerülhet ide? 

Bernáth Árpád egyetértett az előadás álláspontjával s igyekezett a félreértésből származó vitaponto-
kat kiküszöbölni. Veres nem azt állítja, hogy az irodalmat a szabadság-érték felől helytelen megközelí-
teni. Miért ne lehetne: a szabadság akár erkölcsi, akár politikai érték, mindenképpen szerepet játszik az 
irodalomban, amely értéktermelő rendszer s kapcsolatban áll az etikával is, a politikával is. Veres azt 
utasítja el, hogy kizárólag erre korlátozzuk az irodalom értéklehetőségét - más értékek hasonlóan 
termékenyek lehetnek. (Ismét más kérdés, hogy minden értékszerkezet aszimmetrikusan épül fel, s 
mindenkor egy kitüntetett fogalom alá rendeljük a többit.) Tehát nem lehet azt mondani, hogy csak 
egyetlen érvényes levezetés lehetséges (pl. a szabadságból kiindulva) és minden más levezetés hamis; az 
értékek egyébként sem lehetnek igazak vagy hamisak, csak akceptálhatok vagy elutasíthatok. Az 
előadás nagyon fontos felismerése a megjelenő, a modális és a megjelenítés-értékek szintjének meg-
különböztetése, s a jövőben nyilván számos meddő vitát lehet majd ennek alapján elkerülni. 

Horváth Iván egyetértett azzal, hogy a szabadság nem irodalmi érték, sőt, metafizikus-transzcen-
dens dolog. De az előadásból vagy Bonyhai álláspontjából sem hiányzott a transzcendens elem (pl. a 
tudományos elfogulatlanság vagy a jelenségek tárgyszerű kezelésének gondolata). Úgy látszik, a 
transzcendencia kiküszöbölhetetlen. Hacsak nem helyezkedünk Bocskai álláspontjára, tehát arra, hogy 
„mi nem tanultunk dialektikát, mi nem jártunk Pádovába, mi a dolgot magát nézzük". Persze Bocskai 
ezt a hajdúknak mondta. Más kérdés, hogy a „szabadság" szó talán nem a legszerencsésebb a legfőbb 
alapérték jelölésére. Már csak azért sem, mert igen eltérő értelmezései lehetségesek. De nem azért rossz 
ez a szó, mert politikai vonatkozásai vannak. 

Könczöl Csaba a vita gyökerét abban jelölte meg, hogy az előadás nem tett világos különbséget a 
tartalmi és a formális értékfogalom között . A vitázok sem: az egész szabadság-probléma tartalmi 
értékfogalomra vonatkozik, míg az értékszerkezet általános kérdései formális értékfogalomra épülnek, 
illetve épülhetnek. Hogyha formálisan határozzuk meg az értéket, olyan triviális definícióhoz jutha-
tunk, mint az, hogy formálisan érték mindaz, amire az emberek törekednek. így pl., ha valaki háborúra 
törekszik, akkor számára az is érték. A formális értékfogalomból kiindulva valóban lehetséges az 
értékek plurális leírása. 

Bojtár Endre, egyetértve Könczöl ellenvetésével, fontosnak tartotta a tartalmi és formális érték-
fogalom megkülönböztetését. Úgy gondolja - korábbi álláspontjával ellentétben - , hogy a tartalmi 
értékfogalom (mint a szabadság) alkalmazása az irodalomtudományban nem vezet túlságosan messzire. 
Tehát Veres kritikája nyitott ajtókat dönget (s ez majd az ő előadásából végképp kiderülhet). Az is 
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igaz, hogy a szabadság középpontba álb'tása az elméletalkotó történelmi-társadalmi helyzetével magya-
rázható - de miért kell ezt szégyellni? 

Veres András közbevetette, hogy nem állította, hogy szégyellni kell. Az ő kifogása az volt, hogy 
helytelen tudományosnak beállítani ezt az álláspontot és nem oldja meg az irodalomelmélet értékprob-
lémáit. 

Bojtár ezzel egyetértett. Ugyanakkor nem érti, hogy ha már - helyesen - formális értékfogalomra 
építi Veres a koncepcióját, miért mulasztja el az érték definiálását? 

Veres azt válaszolta, hogy a definíciót megadottnak tekintette azzal, hogy határozottan leszögezte: 
az érték jelentőség-definícióját fogadja el. 

Bojtár nem fogadta el Veres válaszát, mivel az érték meghatározása korántsem evidens dolog. A 
maga részéről még mindig Perry 1926-os definícióját tartja az értékszerkezet legjobb meghatározásá-
nak, mely szerint „az érték bármilyen tárgy iránti bármilyen érdeklődés". 

Veres megjegyezte, hogy ez is - akárcsak az előbb Könczöl javaslata - tipikus jelentőség-definíció. 
Tehát az az érték, ami az emberek számára érdekes, fontos, azaz jelentős és ezért az emberek 
törekednek arra, hogy megvalósítsák, illetve részesüljenek belőle. 

Bojtár vitába szállt Bonyhai álláspontjával is. Egyáltalán nem véletlen, hogy ilyen visszavezetési 
„mánia" él egyesekben. Különben Bonyhaiban is: Az értéknyelv című tanulmányában az értékinterpre-
táns fogalmát éppen azért vezeti be, mert elismeri, hogy az érték érvényesüléséhez szükség van az 
értéknek érvényességet kölcsönző normarendszerre. Tehát vissza kell vezetnünk, tovább kell vezetnünk 
az értékeket mélyebb és szélesebb szintekre. Mert az érték nyitott szerkezet. Ezért is nem jel, hiszen a 
jel zárt szerkezet. A nyelvi jel alkalmazása, értelme pontosan körülhatárolható, az értéké nem. 

Bonyhai Gábor felhívta Bojtár figyelmét arra, hogy a különböző értékosztályok közötti összefüggé-
sek nem feltétlenül alapozó jellegűek. Abból, hogy a szabadság és a gazdaságosság között összefüggés 
létesülhet, még nem következik, hogy az egyik a másikat feltételezi vagy az egyik a másikból 
levezethető. A visszavezetés eltünteti az értékek sokféleségét s a minőség figyelmen kívül hagyása 
feltétlenül erőltetett magyarázatokhoz vezet. Nyilvánvaló, hogy pl. azért eszem, mert éhes vagyok, és 
nem azért, hogy szabad legyek. 

Bojtár azt válaszolta, hogy bár a példa igaz, nem mond ellent annak, amit ő mond. Még műalkotás 
esetében is csak ritkán juthatunk el a szabadság értékéig (jóllehet a művészet feltehetően közelebb áll 
hozzá, mint az evés), kivált ha az irodalomelemzés határain belül maradunk. Csak az egészen kivételes, 
nagy alkotások esetében fogjuk felhasználni a szabadság fogalmát, ami már túlmutat az irodalmon. De 
attól még a szabadság fontosabb és á t fogóbb érték lehet. 

Nyítő Lajos összegezte a vita tanulságait, s felvetette, hogy annyi a nyitott kérdés ezen a területen, 
hogy érdemes volna külön tanácskozást szentelni az irodalomtudomány értékproblémáinak. 

189 



SZILI JÓZSEF 

AZ IRODALOMTÖRTÉNET ELMÉLETÉNEK FELOSZT ASA 
ÉS AZ IRODALOM TÖRTÉNETI-TIPOLÖGIAI FOGALMA 

1. Az irodabmtörténet elméletének felosztása 

1.1. Megkülönböztethetjük az irodalomtörténet elméletétől az irodalomtörténetírás 
elméletét, amely mint tudományelmélet az irodalomtörténet elméletének alkalmazáselmé-
lete. Ezzel a közvetettséggel érintkezik az irodalomtörténet elméletének egész problemati-
kájával, de felöleli az irodalomtörténet-kutatás és irodalomtörténetírás szakmai gyakorlatá-
nak általánosításait, olykor triviális általánosságait is. Előtérben állnak a kutatás módszer-
tani kérdései, de helyük van az olyan kérdéseknek is, hogy vajon milyen időtávlat kell — 
ha kell - az irodalom történeti feldolgozásához, s hogy milyen módon kapcsolódnak az 
irodalom történetírás segédtudományai az irodalomtörténeti kutatás, oknyomozás és rend-
szerezés feladataihoz. Ha nem ragaszkodnak a szigorú különbségtevéshez, előfordul, hogy 
az irodalomtörténetírás elméleti problematikáját egyszerűen az irodalomtörténet elméle-
tének kérdéskörében tárgyalják. 

1.2. Az irodalomtörténet elméletét két nagy területre oszthatjuk: az irodalomtörténet 
elméletét meghatározó előzetes és legáltalánosabb feltevések elméletére, amelyet joggal 
nevezhetünk az irodabmtörténet filozófiájának, mint Fogarasi Béla tette 1915-ben meg-
jelent tanulmányának címében. Ilyen problémák: a történetiség és az irodalom, a történeti 
és a poétikai viszony, az esztétikum irodalomtörténeti megvalósulása; az irodalomtörté-
neti kategóriák logikai elemzése; történetfilozófiai megközelítések az irodalomelméletben. 

Az irodalomtörténet elméletének magva a tulajdonképpeni irodalomtörténet-elmélet, 
az irodalom történeti fejlődésfolyamatának az elmélete - röviden: az irodalmi folyamat 
elmélete. 

Az irodalomtörténet elméletéhez sorolhatók az általános irodalmi formák történetisé-
gével foglalkozó elméletek (a verstörténet elmélete, a műfaj fejlődéselmélete stb.). 

2. Az irodalmi folyamat elmélete 

Az irodalmi folyamat elméletének tárgyát az irodalmi fejlődés (irreverzibilis változás-
folyamat) összetevői és törvényszerűségei alkotják. Más szóval: az irodalom történeti 
létezésmódjának formái, a változás állandó és változó tényezői, irányai, oksági és egyéb 
összefüggései, a hagyomány és újítás, a fejlődésfázisok és periódusok, az irodalmi áramlat, 
irányzat, iskola, csoport kérdései. Az irodalmi mű történetiségének kérdései kiegészülnek 
a műben inherensen benne foglalt intézményesség kérdéseivel, az irodalmi forráshatás, 
hatásbefogadás, az irodalmi élet, az irodalmi intézmények stb. kérdéseivel. 
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2.1. Az irodalom fejlődésfolyamatának közösségi (pl. nemzeti) feltételei alapján jön 
létre az irodalmak összehasonlító elmélete, az összehasonlító irodalomtörténetírás előfel-
tevéseit és általánosításait tartalmazó elmélet, amelynek legáltalánosabb része egybeesik 
az irodalmi folyamat elméletével. 

2.2. Szokták mondani, hogy az irodalomtörténet és az irodalmi folyamat ügy viszony-
lik egymáshoz, mint a történeti a logikaihoz. Itt a „történeti" empirikus, faktológiai, leíró 
értelmű jelentéssel fordul elő, s megkülönböztetendő a „történetiség" elvont kategóriájá-
tól, amely a történetit már logikai formában tartalmazza. Az „irodalmi folyamat" elvo-
natkoztatás a konkrét, tényszerű történeti folyamattól. Ugyanakkor megőrzi a fejlődés 
irreverzibilis tendenciáját az egyébként tautologikus oksági, ill. kölcsönhatás-láncolatban. 
Az ilyen elméleti feldolgozásra példa A szellem fenomenológiája vagy A tőke számos, nem 
történeti-leíró fejezete. 

2.3. Az irodalmi folyamat elmélete feltételezi, hogy létezik egy hasonlóképpen elvon-
tan történeti tartalmú irodalomfogalom. Ez az irodalomfogalom, mivel az irodalom válto-
zásait is általánosítja, felfogható ügy, mint irodalomfogalmak rendszere. Dinamikus, a 
hegeli értelemben fenomenológiai rendszere, amennyiben irreverzibilis sort alkotnak úgy, 
hogy e sorban bármelyikük az irodalom mint olyan fogalma, de különböznek is egymás-
tól, s meghatározzák egymás helyét, ill. egymásrakövetkezését. Az ilyen irodalomfogalom-
nak nagyon határozott irányú irodalomtörténet-koncepció felel meg, s egyszersmind egy 
meghatározott történetfilozófiai elképzelés is. Ha ennél „nyitottabb" — konkrét iro-
dalomtörténet-filozófiai koncepció által „még" nem determinált — irodalomfogalomhoz 
akarunk eljutni, akkor a konkrét történeti változatokat csak lehetőségként tételezzük. A 
..puszta" történetiséget implikáló irodalomfogalom így elveszti minden valóságos, múlt-
beli történeti vonatkozását, tipológiai jelleget ölt. 

Az irodalom történeti fogalmától természetesen nem szabad semmiféle szemléletes 
történetiséget várnunk. Ha a szemléletességet beleértjük nem szemléleti fogalmainkba, 
akkor súlyos logikai hibába, a fogalmak felcserélésnek hibájába eshetünk. (így fordul elő 
gyakran, hogy a visszatükrözés nem szemléleti — filozófiai, esztétikai - fogalmát felcseré-
lik az ábrázolás fogalmával.) Az irodalmi folyamat, amelyre az irodalom történeti fogalma 
utal, a nemzeti, vagy akár a világirodalom kezdetekor, a fejlődési sor elején, távolról sem 
tartalmazta összetevőit, tényezőit a kifejlettségnek és gazdagságnak azon a fokán, amelyet 
a legmodernebb korban ért el. Persze nem lehet az irodalomfogalom történeti, amennyi-
ben egyszerűen a jelenkori irodalomtudatnak megfelelő irodalomfogalom hiposztazálása 
és visszavetítése. Ebben a tényállásban megoldhatatlan egzisztenciális paradoxon rejlik. 
Történelmi bőrünkből nem bújhatunk ki. Vállalnunk kell teljes történelmi tudatosságun-
kat, a tudatos visszatekintést az irodalom történeti fejlődésére, a szembesülést minden 
kor. minden történelmi közösség irodalmával, az irodalmiság 0 fokával, az irodalom hiá-
nyával vagy csökevényes jelentkezésével. 

3. Az irodalom történeti, tipológiai fogalma 

Létezett és létezik valamilyen egységes képződmény (irodalmi müvek halmaza vagy 
éppenséggel strukturált korpusza és rendszere). Létezése megelőzte a rá vonatkozó szó 
keletkezését, összetettségére jellemző, hogy hosszú időn át nem vált tudatossá ez az 
egység, s ekkor — Gestaltképző szó és fogalom híján — az egység csak virtuális lehetett. 

191 



Leegyszerűsíti feladatunkat, ha egyszerűen a „művészi irodalom", az esztétikum és az 
írásos nyelvi szöveg metszetével jellemzett „irodalmi mű" irodalmiságát tartjuk szem 
előtt, illetve vetítjük vissza a múltba. Tudjuk, hogy még a XX. század elején sem volt 
egységes a szóhasználat. Beöthy Zsolt Csobán András által lejegyzett és kőnyomatos 
formában terjesztett Az irodalomtörténet elmélete c. jegyzete (az 1905-1906. tanév) 
nem tesz különbséget szépirodalmi és történelemfilozófiai alkotások között. Horváth 
János a II. ker. állami főreáliskola 1907/1908. évi Értesítőjében közölt, Irodalmunk fejlő-
désének fő mozzanatai c. tanulmányában azzal az elavult véleménnyel vitatkozik, amely 
még érvényben tartotta az „egyetemes irodalom" mindenfajta írásterméket felölelő fogal-
mát, de még ő sem emelte ki az irodalom művészet voltát, önállóságát. Az irodalmi 
folyamat legállandóbb alapstruktúráját is ebben az általánosságban határozta meg: „írók 
és olvasók szellemi viszonya írott művek közvetítésével." Másfelől viszont Lukács György 
1910-ben megjelent Megjegyzések az irodalomtörténet elméletéhez c. tanulmánya ezt egy-
értelműen az esztétikai és a szociológiai metszeteként határozta meg. 

Az irodalomfogalom logikai problémáiról c. dolgozatomban fontosnak tartottam, hogy 
az a logikai rend, amely a fogalmak egymásközti viszonyát szabályozza, lehetővé teszi, 
hogy az irodalomfogalmak Mendelejev-táblázatát állítsuk elő. Jelenleg nem a fogalmak 
logikai rendszeréhez fordulunk, hanem a jelenség lényegét elvontan megjelölő tulajdonsá-
gokhoz 

3.1. Az irodalom széles körű fogalma és a poétika irodalom-fogalma tagadják egymást. 
Az irodalom úgy aránylik a nem irodalomhoz, ahogyan a szépirodalom a széles értelmű 
irodalom fogalmához. A tagadás fennáll, noha a széles értelmű irodalom és a szépirodalom 
az egész és a rész, illetve a nem- és fajfogalom viszonyában állnak egymással. A tagadás, 
az irodalom és nem irodalom viszonya két különböző alapon meghatározott irodalom-
fogalom viszonya. Az egyik alap szerint: a szépirodalom nem-fogalma nem a széles érte-
lemben vett irodalom, hanem a művészet. A másik alap szerint: a művészetként felfogott 
szépirodalom nem-fogalma a széles értelemben vett irodalom. 

3.2. A szépirodalom vagy művészi irodalom leggyakoribb meghatározása az esztétikum 
és a nyelvi szöveg metszetén alapul. Az esztétikum megvalósulásával jellemzett műalkotás 
„tökéletes", „időtlen" — amiből két dolog következik: 1. az így felfogott irodalom törté-
netisége legfeljebb az esztétikaiba beleértett történetiség; 2. a tökéletes műalkotások iro-
dalma, az esztétikai csúcsok irodalma mellett létezik egy olyan irodalom is, amely a nem 
tökéletes és nem időtlen művekből tevődik össze. 

3.3. Az olyan irodalomfogalom, amelynek műkoncepciójába beleértjük az esztétikai és 
nem esztétikai közötti átmeneteket, az átmenetiség több dimenziójára épülhet: 

' 1. az esztétikai tökéletességet inherens módon intencionáló, de be nem teljesítő művek 
és az intenciónak megfelelő művek 

2. az esztétikai értékalkotást a nyelvi szöveg valamennyi relációjában intencionáló mű-
vek és csak egyes relációkban intencionáló művek (az intenciónak való megfelelés és 
nem megfelelés különböző fokát érve el) 

3. az esztétikai és a nem esztétikai történeti átmenetét intencionáló művek (pl. az 
avantgarde alkotásai) 

3.4. Az esztétikumra irányuló intenció lehet tényleges vagy formális. A fenti esetek a 
tényleges esztétikai intenció inherenciáján alapulnak. Az esztétikumra irányuló intenció 
formális, ha az esztétikum létrehozásában szerepet játszó konvenciók általános formai 
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keretként vannak jelen. Ilyen például a „fikció", a „dráma" vagy a verses beszéd formája, 
ha hiányzik maga az esztétikai intencionalitás és helyét egyéb értéktörekvés (szórakozta-
tás, élet- és tapasztaiat-pötléknyújtis, ismeretterjesztés stb.) foglalja el. Az „alkalmazott 
irodalom", a „lektűr", a puszta olvasmány stb. az esztétikai intenció „nyíltan" vállalt 
formalitását implikálja. 

3.5. Az esztétikai intenció mint puszta formalitás lehetővé teszi, hogy a műalkotás 
esztétikai sikerületlensége ne úgy essék latba, mint amikor az intenció tényleges, de 
beteljesületlen. Ez jellemzi belsőleg a dilettáns olvasók nyilvánvalóan sikerületlen, a tény-
leges esztétikai intenciót mint mércét mégis magukban hordozó kísérleteit. 

A pusztán formális esztétikai intencionalitás ugyanakkor megengedi, hogy a „mester-
ségbeli tudás" öncélúan helyettesítse, akár a virtuozitás fokán, a nyers, „művészietlen" 
eszközökkel is megragadható esztétikumot. Megengedi továbbá, hogy más irányú, mond-
hatni negatív érdemű esztétikai érzék jelezze a távolságot a tényleges és e pusztán formális 
esztétikai intenció között. így a szórakoztató regények, színművek stb. „a maguk nemé-
ben" teljes értékűek lehetnek. Sőt az az igénytelenség, amely a tényleges esztétikai inten-
ció tekintetében fennáll, nem feltétlenül áll fenn más, nem esztétikai vonatkozásban (a 
történelmi alakok vagy a történelmi háttér festése, szociológiai típusok és színterek ábrá-
zolása, lélekrajz, mindennemű élménypótlék, tudományos népszerűsítés élményszerű for-
mában, didaktikai és edukatív feladatok vállalása stb.). 

Általánosságban: ebben a szférában az élmény — Lukács György szóhasználatával — 
nem következetesen „az ember egészére" vonatkoztatott, hanem „az egész ember" átélés-
módjára hagyatkozik. 

A giccs esetében a tényleges és a formális esztétikai intenció felcserélése primitív 
félreértést rejt magában, amelyet a kiművelt esztétikai fogékonyság az élmény szintjén 
érzékel és elutasít. 

4. A történetiség az esztétikai és nem esztétikai,,átmeneteiben" 

Az esztétikai és nem esztétikai közötti átmenetek, amelyek a formalitás esztétikai 
intenció szintién az esztétikai nem esztétikai pótlékaiban rejlő „átmenetekkel" egészülnek 
ki, az egységes történeti, tipológiai irodalomfogalom fő tartalmát alkotják. A tipológiai 
variánsok rendszere azt jelenti, hogy a történelmi fejlődés során egyikük-másikuk jelenléte 
az összes többit is magába rejti rendszerszerű vonatkozásaként. A történetiséget az „átme-
enetiség" dinamizmusa képviseli, ahogyan egy nem esztétikai forma esztétikaivá válik. Az 
átmenetek irreverzibilis egymásutániságát a konkrét történelmi leírás szemlélteti. 

Vitaismertetés 

Bojtár Endre a formális és a tényleges esztétikai intenció között különbség részletesebb kifejtését 
kérte Szili Józseftől. Az előadó elismerte az igény jogosságát, de arra hivatkozott, hogy e kifejtés csak 
egy teljes esztétikai rendszer - a tar ta lom-forma- , illetve anyag-forma-viszony sajátos értelmezése -
összefüggésében oldható meg, s így további kutatások szükségesek hozzá. 

Szerdahelyi István a lukácsi „ember egésze" és „egész ember" koncepcióhoz való kapcsolódás 
mikéntjének megvilágítását kérte. Válaszában Szili József hangsúlyozta, hogy e fogalmakat A heidel-
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bergi esztétika kategóriarendszerében szereplő' értelemben fogja fel, minthogy e mű önmagán belül 
rendkívül következetes (szemben Az esztétikum sajátosságával, amelynek gondolati építményében 
logikailag ellentmondó összetevők találhatók). Az „egész ember" tehát az élményvalóság mindennapi-
ságát, az ember olyan sokoldalúságát, teljességét jelenti, amüyet az elmélet, az etikum és az esztétikum 
szférája nem követel meg a szubjektumtól. Az „ember egésze" viszont az utóbbi három értékszféra 
megváltozott szubjektuma. A változás lényege leginkább az esztétikai szubjektum esetével példázható, 
amelyet Lukács stilizált szubjektumként emleget: e stilizált szubjektum egyneműsége megfelel a műal-
kotás egyneműségének, az ember olyan módon szűkül le, hogy mintegy műalkotássá válik, ha úgy 
tetszik, részt vesz a műalkotásban. E stilizált szubjektum egyfelől alkotó, másfelől befogadó. 

Szerdahelyi kifejtette, hogy az „ember egésze" és „egész ember" szembeállítását a lukácsi esztétika 
egyik legproblematikusabb mozzanatának tartja. Szerinte a mindennapi életben is számos olyan tevé-
kenységforma van, amely a szellemi erők hasonló koncentrálását, leszűkítettségét igényli, mint az 
esztétikai tevékenység, s e tekintetben egy lektűr és egy remekmű alkotása-befogadása közöt t sincs 
semmiféle különbség, tehát az „igazi" művészet alanyának nem megkülönböztető sajátossága az, hogy 
az „ember egésze"-kéní viselkedik. 

Ezzel szemben Szüi József rámutatot t , hogy A heidelbergi esztétikában az esztétikum lényege az, 
hogy az élmény értelmét élményszerű formában nyújt ja , a lektűr pedig erre nem képes, mert vagy az 
élményszerű formát , vagy az élmény értelmét téveszti el. Funkciója egyfajta keverék funkció, s e 
keveréket egyneműsíti. Az esztétikum sajátosságé ban egyébként e koncepció azért ellentmondásos, 
mert ott az esztétikai szubjektumról nem lehet tudni, hogy ez a történelmét alkotó emberiség egésze-e, 
vagy pedig a műalkotásból kikövetkeztethető, a műalkotásnak megfelelő alkotó és befogadó. 

Varga László megkérdezte az előadótól, hogy amikor azt állítja, hogy a történetiséget az „átme-
neti" dinamizmusa képviseli, úgy véli-e, hogy a változások a fogalmi apparátusban is szükségszerű 
módosulásokat okoznak, tehát az „á tmenet" itt minőségi kategória-e. Szili József erre azt válaszolta, 
hogy ezúttal egy olyan irodalomfogalom kialakítására törekedett , amelyik csak lehetőségeiben törté-
neti, tehát a dinamizmus voltaképpen ki van iktatva belőle, s az átmenetiségnek csak a szélső pólusai 
vannak kijelölve. Ha az átmenetiséget be akaijuk építeni ebbe a fogalomba, akkor egy történetfilozó-
fiai rendszerben kell azt elhelyezni; kutatásainak ezen a pontján a fogalom ilyen irányban egyelőre 
nyitott . 
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SZERDAHELYI ISTVÁN 

AZ IRODALOMTUDOMÁNY FOGALMI RENDSZERE 

1. 

Az irodalomtudomány fogalmi rendszerének problémáival a magyar szakirodalom csak 
a legutóbbi esztendőkben kezdett behatóbban foglalkozni. Ennek oka az a közismert 
tény, hogy e tudományág - mindmáig — historicista egyoldalúságban szenved; az iroda-
lomelmélet szegény rokona csupán az irodalomtörténetnek, s itt még mindig nem eléggé 
köztudott az a közhely, hogy a marxista szemlélet nem azonos a történeti szemlélettel, 
hanem ezt a történeti és logikai egységének elve kell hogy vezesse.1 

Az eddigi kutatási eredményekből két gondolat kívánkozik fejtegetéseim elejére. Az 
egyik Bonyhai Gábor megállapítása, mely szerint „tudományos vizsgálat csak világos, 
egyértelmű, előre rögzített fogalomrendszer segítségével lehetséges. Ha a tárgy vizsgálatá-
nál alkalmazott fogalmak bizonytalanok, homályosak, hibásak vagy félreérthetők, a vizs-
gálat eredménye eleve kétséges".2 A másik Szili József elemzése, amely kimutatja, hogy 
az irodalomtudományban akkor is legalább kilencféle típusú irodalomfogalom mutat-
kozik, ha csak a „művészi irodalom"-ra tekintünk, s ha a tipológiát kizárólag a logikai 
analízis szempontjaira építjük.3 Az így adódó nehézségek fokozódnak, ha a vizsgálatot a 
„művészi irodalom" fogalmánál tágabb irodalomfogalmak számbavételére is kiterjesztjük 
— aminthogy az irodalomtudományban általánosan használatosak ilyen fogalmak is —, és 
számításba vesszük az „irodalom alatti" oppozíciójaként létrehozott értékhangsúlyos 
fogalmakat is.4 Végső soron azt kell megállapítanunk, hogy az irodalomtudomány nem-
hogy világos, egyértelmű, előre rögzített fogalomrendszerrel nem rendelkezik, de vizsgála-
tának tárgyáról sem alkotott mindeddig egy valamire való fogalmat. Ez egyben módsze-
reire is igen rossz fényt vet, hiszen tudjuk, hogy valamennyi tudományos módszer csak 
akkor objektív és megbízható, ha megfelel a vizsgált tárgy természetének. 

2. 

Mielőtt azonban végítéletet tartanánk az irodalomtudomány fölött, némiképp korrigál-
nunk kell az eddigi képet. Bonyhai fent idézett megállapítása ugyanis túloz. Az valóban jó 
lenne, ha vizsgálatainkban egy gondosan tisztázott, minél világosabb és egyértelműbb 

1 Vö. Erdei L.: Az ítélet dialektikus logikai elmélete. Bp. 1971. 188. о. 
2Bonyhai G.: Leírás és interpretáció. Filológiai Közlöny, 1975. 1. sz. 48 . o. 
3 Vö. Szili J.: Az irodalomfogalmak típusai és az irodalom korszakolása. Helikon, 1971. 1. sz.; uő.: 

Az irodalom fogalmának logikai problémái. Helikon, 1975. 1. sz. 
4 Vö . / / . Markiewicz: Az irodalomtudomány fó' kérdései. Bp. 1968. 3 9 - 5 0 . о. 

3» 195 



fogalomrendszert érvényesítenénk, s ennek előzetes rögzítése is tanácsos — ám csakis 
munkahipotézis formájában, eleve számítva arra, hogy meghatározásaink egyre módosul-
nak majd. s A fogalmak ugyanis nem végleges ismeretkoncentrátumok, hanem csak állo-
másai a megismerés folyamatának, kiindulópontjai a mind mélyebbre hatoló kutatásnak. 
Bele kell nyugodnunk, hogy „az abszolút kategóriarendszer éppúgy megvalósíthatatlan mint 
az abszolút axiómarendszer" de „emiatt helytelen lenne lemondani a kategóriák tanulmá-
nyozásáról, éppen ellenkezőleg, mind átfogóbb rendszerek kidolgozására kell törekedni".6 

Ha e folyamatszerűség figyelembevételével vizsgáljuk az irodalomtudomány helyzetét, 
a kép korántsem annyira sötét. A modern irodalomtudomány különböző irányzatai ma 
már igen gazdag és használható fogalomkészletet halmoztak fel. A baj csupán az, hogy e 
tudományágban még nem érvényesül eléggé az a felismerés, hogy a fogalmaknak csak 
akkor van faktuális tartalmuk, ha egy ismeretrendszer részei, s a meghatározások csak úgy 
rendelkezhetnek az ad hoc hipotézisek körén túlmenő érvénnyel, ha nemcsak egy-egy 
specifikus jelenségcsoport magyarázatát nyújtják, hanem az adott valóságszféra egészének 
tényeivel összeegyeztethetők. A Wellek—Warren-kézikönyv, Markiewicz összefoglalása és 
az ezekhez hasonló vállalkozások világosan mutatják azonban, hogy egyre fokozódik az az 
igény, hogy az irányzati divatok szélsőséges és partikuláris törekvéseiben fejlődő iroda-
lomtudomány egységes ismeretrendszerré alakuljon át. 

Ennek egyik feltétele természetesen az is, hogy sikerüljön kialakítani egy olyan egysé-
ges irodalomfogalmat, amely az irodalomtudományi fogalmak hálózatának origójaként 
szolgálhat. Ezt a feladatot szerintem csak úgy tudjuk megoldani, ha Szili fent említett 
eredményeiből azt a következtetést vonjuk le, hogy az eddig használt irodalomfogalmak 
differenciálandók. Az irodalom fogalmában a tárgyak meghatározott osztályát, halmazát7 

kell kiemelnünk, s e fogalom élesen megkülönböztetendő a szóban forgó tárgyak tulaj-
donságait, ismertetőjegyeit tükröző fogalomtól, amelyet az irodalmiság vagy (a német 
„das Literarische" mintájára) „az irodalmi" fogalmának nevezhetnénk.8 E két fogalom 
nyelvi kifejezése is más kell hogy legyen, hiszen az irodalom általános név, a tulajdonsá-
gait, ismertetőjegyeit képviselő kifejezés viszont prédikátor. 

A „művek összessége" értelemben felfogott irodalomtól ugyanilyen határozottan meg 
kell különböztetnünk az „intézményként" felfogott irodalmat. Világosan mutathatja ezt, 
hogy az irodalmi művek egészen más helyet foglalnak el a társadalmi szerkezetben, mint 
az intézmények: a mű maga közömbös a felépítmény változásaival szemben, az intéz-
mények viszont részei a felépítménynek, s változásaival együtt szükségszerűen átalakul-
nak.9 Fontos tehát, hogy az „irodalom" terminust fenntartsuk a „művek összessége" 
fogalom számára, s az utóbbi fogalom esetében „irodalmi intézményekéről beszéljünk. 

5 Vö. Hegel: Enciklopédia. Bp. 1950. 1. köt. 8 .0 . ; Lukács Gy.: Az esztétikum sajátossága. Bp. 
1965. 1. köt. 668. o. 

6 Tamás Gy.: Kategóriák logikája. Bp. 1975. 408. о. 
7 E két szót, amint ez a logikában szokásos (vö. J. K. Vojsvillo: A fogalom. Bp. 1978. 5 1 - 5 2 . о.), 

szinonimaként használom. Az irodalom fogalmában kiemelt tárgyhalmaz természetesen - különböző' 
szempontok szerinti — részhalmazokra bontha tó , s ezeknek különböző fogalmak felelnek meg (pl. 
„magyar irodalom", „középkori irodalom", „verses irodalom" stb.). 

8 Ennek kitűnő elemzését 1. A. Horn: Das Literarische. Berlin-New York, 1978. 
® Vö. VitányiI.: Művészet és közönség — a művészetszociológia alapkérdései. In: Marxista-leninista 

esztétika. Szerk. Kis T. Bp. 1977. 2 3 6 - 2 4 0 . о.; Bonyhai G.: Poétika és irodalomtörténet. Literatura, 
1975. 1. sz. 22 .0 . 
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Ugyanakkor viszont kétségtelen, hogy az irodalomtudomány egyaránt vizsgálja az 
„irodalom", az „irodalmiság" és az „irodalmi intézmények" jelenségeit (bár — tendencia-
ként — olyan munkamegosztással, hogy az „irodalöm" az irodalomtörténetírás, az „iro-
dalmiság" az irodalomelmélet, az „irodalmi intézmények" pedig az irodalomszociológia 
kutatásainak középpontja). Ebből következően „az irodalomtudomány tárgya" fogalom 
olyan — idealizált — összetett halmaz, amelynek részhalmazai más és más típusú elemeket 
tartalmaznak, magyarán: az irodalomtudomány vizsgálatai több, egymással ugyan össze-
függő, de egyben minőségileg különböző tárgyra teijednek ki. (Hogy a fent említett 
tárgyak mellé sorolható-e még több ilyen tárgy, ezt a kérdést most semmiképpen nem 
érinteném, mert a lehetséges válaszok függvényei annak a tudományrendszertani megol-
dásnak is, hogy hol húzzuk meg az irodalomtudomány határait.1 ° ) 

3. 

Ha ilyen módon megoldhatónak látszanak az irodalomtudomány tárgyát tükröző foga-
lom logikai problémái, s elvi lehetőségünk nyílik egy egyértelmű fogalomrendszer kiépíté-
sére, ezzel a gyakorlati nehézségek semmivel nem lettek könnyebbek. Az első fogas kérdés 
mindjárt az, milyen terjedelmű fogalom lenne a legszerencsésebb ahhoz, hogy a fogalom-
rendszer alapjául szolgáljon. Én úgy látom, hogy itt mindenképpen túl kellene lépnünk 
azokon a korlátokon, amelyek a „művészi irodalom" fogalmát jellemzik, minthogy az 
irodalomtudomány de facto a tárgyak sokkalta szélesebb körével foglalkozik. Ugyanakkor 
viszont az is világos, hogy az irodalomtudományi vizsgálatok mem terjednek ki a tárgyak-
nak arra a halmazára, amelyet a legszélesebb értelemben felfogott irodalom szóval szok-
tunk megjelölni, hanem ezen belül csupán arra a részhalmazra, amelynek tárgyait sajátos 
esztétikai kvalitások jellemzik. Ezt a sajátosságot én abban jelölném meg, hogy az adott 
tárgyak értékstruktúrájában az esztétikai érték számottevő tényező. E tárgyak osztálya 
nem azonos a „művészi irodalom" osztályával: az utóbbi — szerintem — a számottevő 
esztétikai értéket tartalmazó tárgyak osztályának azon alosztálya, amelyben a tárgyak 
értékstruktúrájában az esztétikai érték nemcsak számottevő, hanem kifejezetten az ural-
kodó értékfajta.1 1 

A fenti gondólatokat terminológiai síkon is kamatoztatva és némiképp kiegészítve az 
alábbi elkülönítésekhez juthatunk. 

1. Az „irodalom" szóval tanácsos lenne a szélesebb körű nyilvánosság számára szóló, s 
vagy maradandóan rögzített, vagy a szájhagyomány által fenntartott szövegek összességét 
jelölni; ez a tárgykör az eszmetörténeti kutatások tárgya. 

1 0 Az itteni problémák jelzésére megemlíteném, hogy Mártinké András szerint „az irodalmi tényről 
szóló tudomány a legáltalánosabb i rodalomtudomány" (Világirodalmi Lexikon. Főszerk. Király I. 
5. köt. Bp. 1977. 224. о.). Az . irodalmi t ény" terminus jelentése azonban igen bizonytalan (vö. 
Irodalomtudomány. Szerk. Nyirő L. Bp. 1970. 1 4 3 - 2 0 2 . és 4 6 9 - 5 3 4 . o.) , s végképp zavarba eshe-
tünk, ha megtudjuk, hogy e kifejezésen belül a „ t é n y " szó is szinte megfoghatatlanul sokértelmű (vö. 
Sós V.: Modern igazságelméletek. Bp. 1978. 1 0 1 - 1 1 0 . о.). 

1 1 Vö. SzerdahelyiI.: A mindennapi élet esztétikája. Bp. 1974. 6 3 - 6 8 . о. 
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2. Az így felfogott „irodalomnak" alosztálya csupán az irodalomtudomány tárgy-
körébe tartozó tárgyak halmaza, amelyet az „esztétikai értékű irodalom" terminussal 
nevezhetnénk meg. Ez két osztályt foglal magába. 

a) Az egyik a „művészi irodalom" osztálya, melynek fő jellemvonása — mint említet-
tem - az, hogy elemei olyan szövegek, amelyeknek értékstruktúrájában esztétikai érték 
uralkodik. Attól függően, hogy az esztétikai érték két válfaja közül melyiké ez a szerep, a 
művészi irodalmon belül is két alosztályt különböztethetünk meg. 

aa) Az egyiket a hazai szakirodalom az „autonóm művészeti irodalom" vagy „autonóm 
irodalom" néven szokta emlegetni, ez a terminus azonban igen kevéssé szerencsés; én a 
„visszatükröző irodalom" névvel helyettesíteném, minthogy uralkodó értékfajtája tükrö-
zési érték, a művészi igazság értelmében felfogott „realizmus". Fogalma közismertnek 
vehető, s így sajátosságait itt nem részletezném. 

ab) Másik alosztályát — a szó eredeti értelmétől eltérő jelentéssel - „szépirodalomnak" 
nevezném, jelezve ezzel, hogy uralkodó értékfajtája a szépség; ez egyben fogalmának 
nominális meghatározása is lenne. Predikátumainak kimerítő leírása az adott keretek 
között nem megoldható, jelzésként talán annyit, hogy lényegét a schilleri idillkoncepció 
közelítette meg leginkább, s hogy e fogalom tagadása vagy negatív értelmezése esetén 
nemcsak az olyan újkori jelenségek maradnak kielégítő magyarázat nélkül, amilyen 
Weöres Sándor költészete vagy a parnasszisták irányzata, hanem a világirodalom egyik fő 
vonulata. Ha nem ismerjük el, hogy a „visszatükröző irodalom" mellett, s ezzel egyenérté-
kűen létezik a „szépirodalom" is, Alkaiosz és Szapphó, Horatius és Catullus legismertebb 
költeményeinek egy részét is meg kell kérdőjeleznünk, és nincs elvi alapunk ahhoz, hogy a 
Hét évszázad magyar versei sorába illesszük Ady Endre A Kalota partján című versét.12 

b) Az „esztétikai értékű irodalom" másik osztályát „művészies irodalomnak" nevez-
ném, utalva arra, hogy elemei olyan szövegek, amelyeknek értékstruktúrájában az esztéti-
kai érték számottevő, de nem uralkodó, hanem valamilyen nem esztétikai értéknek alá-
rendelt komponens; e szövegek tehát a „művészi irodalom" formáihoz hasonló formaszer-
kezeteket mutatnak, de e szerkezeteket más társadalmi funkciók szolgálatába állítják. 
Eddigi vizsgálataim alapján legalább három alosztálya bizonyíthatóan létezik.13 

ba) A „didaktikus irodalom" alkotásainak értékstruktúrájában a tudományos igazság 
az uralkodó értékfajta, s a művészi megjelenítés ezekben jobbára illusztratív szerepet 
játszik, mint a tankölteményekben, útirajzokban, regényes életrajzokban és az esszék 
bizonyos válfajában. 

bb) Az „agitatív irodalom" alkotásai aktuális politikai, gazdasági vagy egyéb társadalmi 
célkitűzések propagandájára hivatottak, s a művészettől kölcsönzött formáik így a köz-
vetlen gyakorlati hasznosság - különböző - értékfajtáinak szolgálatában állnak. Egyes 
műfajait — mint a reklámverseket — az irodalomtudomány figyelmen kívül hagyja, poli-
tikai műfajait viszont szívesen téveszti össze a „visszatükröző irodalom" formáival, főként 
ha a régmúltról van szó, mint Türtaiosz katonanótái vagy a „Mátyást mostan választotta" 
kezdetű agitációs rigmus esetében. Ez az összetévesztés volt az alapja szerintem annak az 
esztétikatörténeti nevezetességű vitasorozatnak is, amely Lukács és a Bund proletarisch-

1 2 Vö. Király I.: A rehabilitált idill. Irodalomtörténeti Közlemények, 1970. 5 - 6 . sz. 
1 3 V ö . Kovács E.-Szerdahelyi I.: Irodalomelméleti alapfogalmak. Bp. 1977. 2 1 - 2 4 . о. 

198 



revolutionärer Schriftsteller Deutschlands „balszárnya", majd pedig Lukács és Brecht 
között zajlott. 

bc) A „szórakoztató irodalom" társadalmi funkciója a pihentető időtöltés, és egyes 
műfajaiban — mint a krimikben és a szci-fik bizonyos válfajaiban - bizonyára az érdekes-
ség az uralkodó érték. Ez azonban aligha terjeszthető ki minden szórakoztató műfajra, így 
pl. az általános vélemény szerint ide sorolandó, de közismerten igen kevéssé érdekes 
táncdalszövegekre bizonyosan nem.1 4 Az irodalomtudomány itt is kronológiai szempon-
tokhoz igazodva — tehát nem elvi alapon — szelektál: az ókori phlüaxot beveszi, az újkori 
bohócjátékot kitessékeli vizsgálati köréből, a „Körmöcbányái táncszó" irodalomtörténeti, 
a „Hej, mambó" vagy a „Mindenki másképp csinálja" viszont csak szociológiai tény. 

4. 

Az eddigiekben felvázolt fogalomrendszer a „művészi irodalom" osztályában bizonyít-
hatóan megalapozott; a művészi igazságon és a szépségen kívül nincsen olyan esztétikai 
érték, amelyik egy harmadik, az említettekkel egy sorba helyezhető irodalmi művészetfajt 
konstituálhatna.15 Nem állítható viszont ez a „művészies irodalom" osztályáról, ahol 
csak úgy lehetne kizárni további alosztályok létezését, ha a társadalmi szükségletek — 
egyelőre hiányzó — rendszerének nézőpontjáról mérnénk fel az irodalmi jelenségek összes-
ségét.16 A fogalomrendszer itteni vázlata munkahipotézis, melynek kidolgozásakor fel 
kell majd építeni az eddig csak nominális módon vagy jelzésszerűen körvonalazott fogal-
mak pontos meghatározásait. Ez azt jelenti, hogy meg kell jelölnünk mindazokat a lénye-
ges ismertetőjegyeket, amelyek — ismereteink mai fejlődési foka szerint — a szóban forgó 
osztályok tárgyait, jelenségeit összességükben specifikusan jellemzik. Másutt talán fölösle-
ges is lenne említeni ezt a feltételt, a magyar művészettudomány okban azonban Lukács 
nyomán elterjedt az a vélemény, hogy a definíciók károsak, s helyettük olyan értelmű 
meghatározásokat kell nyújtani, hogy a különböző összefüggésekben felbukkanó tárgya-
kat az adott összefüggésben jellemezzük, s tartalmuk így fokozatosan válik világossá.17 

Ez lényegében azonos azzal az eljárással, amikor a szavak jelentését ad hoc példák segítsé-
gével próbáljuk felfoghatóvá tenni, s a logikának teljesen igaza van abban, hogy a csak 
ilyen módon meghatározott kifejezéseknek voltaképpen nincsen értelmük.1 8 

A meghatározások kidolgozásakor szembe kell majd nézni azzal a kérdéssel, hogy az e 
fogalmakban általánosított tárgycsoportok — logikai nyelven szólva — halmazok-e vagy 
aggregátumok.19 A különbség az, hogy a halmazok csak bizonyos közös tulajdonságokkal 
rendelkező tárgyak, míg az aggregátum, jóllehet szintén több tárgyból áll, de — legalábbis 

1 4 E kategória önállósága ellen nem érv, hogy más osztályba tartozó művek is szórakoztatnak, 
érdekesek, mert egyebütt ezek az értékek nem jutnak uralkodó szerephez, csak eszközértékek. 

1 5 Vö. Szerdahelyi/.: A mindennapi élet esztétikája, i. m. 2 9 - 5 0 , 5 8 - 6 8 . és 8 4 - 8 8 . o. 
' ' M á s o k véleményével szemben szerintem R. Jakobson funkcióosztályozása (vö. uó'.:: H a n g -

jel - vers. Bp. 1969. 2 1 6 - 2 2 3 . о.) egy ilyen típusú kutatásban nyugodtan figyelmen kívül hagyható. 
' 7 Vö. Lukács Gy.: i. m. 1. köt . 25. o. 
" V ö . / . K. Vojsvillo: i. m. 68. o. 
" V ö . uo. 52. o. 
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adott vonatkozásban — összefüggő egészként viselkedik. A felelet egyáltalán nem olyan 
kézenfekvő, mint ahogyan esetleg első pillantásra látszik, s olyan típusú vitakérdések 
megválaszolását igényli, amilyen az, hogy van-e az irodalmi irányzatoknak önálló 
létük? 2 0 

5. 

Az irodalomtudomány jelenlegi fogalomkészlete különböző történelmi korokban 
keletkezett és mindmáig nagyrészt külön utakon járó tudományágak - önmagukon belül 
sem egységes — fogalomrendszereiből áll. E tudományágak egyike sem úgy jö t t létre, hogy 
a mai értelemben felfogott irodalomtudomány részfeladataira szerveződött, hanem fő-
ként a nyelvtudomány, filológia, filozófia s részben más diszciplínák keretein belül alakul-
tak ki. Ez a genezis mindmáig többé-kevésbé meghatározza fogalomrendszereiket. Ennek 
következménye az is, hogy a sajátosan irodalomtudományi problémák feltárására nem 
mindig alkalmasak, olykor pedig kifejezetten hamis koncepciókhoz vezetnek, ahogyan pl. 
a verstan zeneelméleti öröksége egy sor olyan üres fogalomhoz vezetett, amilyen az ütem-
egyenlőségé, irracionális verslábé, a filozófiai dedukció pedig máig sorvasztóan hat műfaj-
elméletünkre és így tovább. Ám ha az ilyen esetektől el is tekintünk, fogalmaink hetero-
genitása mindenképpen gátolja az irodalomtudományi fejlődést, hiszen Sós Vilmos igen 
fontos tényre hívja fel a figyelmet, amikor rámutat, hogy „beszélhetünk állításrendszerek 
és elméletek megbízhatóságáról is, ami nem azonos a rendszert alkotó állítások megbízha-
tóságával, bár az utóbbi feltétele az előbbinek".21 A legmegbízhatóbb filozófiai vagy 
nyelvtudományi eredmények sem lehetnek tehát kielégítők az irodalmárok számára, akik-
nek egy sajátos állításrendszer megbízhatóságán kell munkálkodniuk. 

Egy valóban logikus irodalomtudományi fogalomrendszer felépítésekor tehát nem 
abból kellene kiindulnunk, hogy a retorika, poétika, stilisztika, verstan, grammatika, filo-
lógia stb. milyen kész fogalmakat és fogalmi összefüggéseket prezentál, hanem egy új, 
sajátosan a mi igényeinkhez mért rendszert kellene kialakítanunk. A munka végered-
ményét tekintve nagyon vonzó Bonyhai célkitűzése, miszerint a „szisztematikus iroda-
lomtudományi fogalomrendszer az összetettebb fogalmakat az egyszerűbbek segítségével 
definiálná, s csak olyan fogalmakat tartalmazna, amelyek így definiálhatók".22 Ehhez 
azonban én egyrészt hozzátenném, hogy a jó öreg genus proximum említése sem árt a 
definíciókban, másrészt pedig igencsak kérdéses, hogy mit tekinthetünk egyszerű foga-
lomnak. Carnap empirikus állításokhoz visszavezetett verifikációs igényéből2 3 itt aligha 
lenne tanácsos kiindulni, hiszen ezt ő maga már a 30-as években feladta.24 

Ennél is több gondot okoz, hogy a fogalomrendszer kiépítése - különösen az érték-
vonatkozások síkján — rendre olyan általános fogalmakhoz vezet bennünket, ahol nin-

3 0 Vö. Szabolcsi M.: Az „irodalomtörténettől" az „irodalomtudományig". Literatura, 1975. 1. sz. 
1 0 - 1 3 . o.; Bojtár E.: Az irodalmi irányzat. Literatura, 1975. 3 - 4 . sz. 30. o. 

2 1 Sós K . i . m . 39 .0 . 
2 2Bonyhai G.: Leírás és interpretáció, i. m. 48. o. 
2 3 Vö. R. Carnap: Der logische Aufbau der Welt. Hamburg 1961. 1 8 2 - 1 8 7 : 0 . 
2 4 L. tanulmányait in: A Bécsi Kör filozófiája. Szerk. Altrichter F. Bp. 1972. 
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csenek megfogható támpontjaink, s az irodalmár egyébként is túllép illetékességének 
körén, és az általános esztétika, értékelmélet stb. megoldatlan problémáival találkozik. 
Rendjén való, ha ez különös körültekintésre késztet, szkepszisre azonban nincsen okunk, 
mert ez a gond nem sajátosan irodalomtudományi vagy társadalomtudományi, hanem 
általános. „Az egész tudományos megismerés alapját bizonyos absztrakciók alkotják -
írja Vojsvillo - , amelyeket primitív (nyilvánvaló módon meg nem határozott) terminusok 
képviselnek; ezeknek a terminusoknak a használata csupán az intuíción alapul. De a 
tudományos megismerés egész gyakorlata arról tanúskodik, hogy az ily módon szerzett 
ismeretek mégis eléggé pontosak ahhoz, hogy az emberek kicserélhessék és közös gyakor-
lati tevékenységük során felhasználhassák eredményeiket."25 

6. 

Az eddigiekben — nyilvánvaló egyoldalúsággal — a diszkontinuitás gesztusait igénylő 
tényeket állítottam előtérbe, holott természetes, hogy egy új irodalomtudományi foga-
lomrendszer kidolgozásakor a kontinuitás mozzanatára is gondosan ügyelni kellene. S itt 
nemcsak a tudományos, hanem a köznapi fogalomhasználatról is szó van — amit a mar-
xista szerzők, sajnos, nem mindig vesznek olyan mértékben tekintetbe, amilyen mérték-
ben ezt pl. Tarski koncepciója szerint tennünk kell.26 Ez a probléma legfeltűnőbben 
terminológiai síkon jelentkezik, nevezetesen abban, hogy szaknyelveink a társadalmi pozí-
ciónyerés érdekeit kifejező zsargonnyelvekké alakultak át.2 7 Fontos azonban észlelnünk, 
hogy az olyan diszciplínákban, amilyen az irodalomtudomány is, a zsargonizálás bizonyos 
fokon túl már nem pozíciónyerést, hanem pozícióvesztést eredményezhet; ha mi emelünk 
magunk köré nyelvi kínai falat, nem ugyanaz történik, mint hogyha az atomtudósok 
teszik ugyanezt. Már csak azért is előnyös lenne, ha a fogalomrendszer átalakítása minél 
kevesebb terminológiai változással — és minél több egyszerűsítéssel — menne végbe. 

Elengedhetetlenül fontos változtatnivaló is mutatkozik ugyanis éppen elég. Ami engem 
illeti, nem elégednék meg Carnap kikötésével, miszerint egyazon szövegösszefüggésben 
minden névként használt kifejezéshez csak egy nominátum kapcsolható,2 8 hanem kiter-
jeszteném ezt az elvet a szaknyelv egészére, s kiegészíteném azzal a kikötéssel is, hogy 
másfelől ugyanannak az objektumnak se lehessen több neve. Ha a több jelentésű szakkife-
jezések nem is okoznak mindig olyan látványos galibákat, mint a realizmus, azért nem 
kevesebb fogalomzavart okoz, hogy a stílus szónak legalább háromféle, a költészet szónak 
hétféle jelentése van, s az eposz szót oly eltérő művekre alkalmazzuk, amelyek nem 
hasonlítanak jobban egymásra, mint egy magában álló görög templom egy egész indiai 
városra; ugyanakkor viszont banális köznyelvi szavakkal is megjelölhető tárgyak minden 
új tudományos divattal új nevet kapnak. Egy logikus fogalmi rendszer megalkotása együtt 
kell hogy járjon a hasonló terminológiai rendszer kialakításával is. 

2 57. K. Vojsvillo: i. m. 208. o. 
2 6 V ö . A. Tarski: The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics. In: 

Readings in Philosophical Analysis. Ed . t f . Feigl-W. Seilars. New York 1949. 54. o. 
2 1 Vö. Szende T.: A szó válsága. Bp. 1979. 2 2 1 - 2 2 6 . о. 
2 e V ö . R. Carnap: Meaning and Necessity. A Study in Semantics and Modal Logic. Chicago 1956. 

98. o. 
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Vitaismertetés 

Szili József kérdésére, hogy milyen viszony van a halmáz, az osztály és az aggregátum fogalma 
közöt t , az eló'adó azt válaszolta, hogy a halmaz és az osztály terminust - a logikában hagyományos 
módon - szinonimaként használta, s az ezek és az aggregátum közötti különbségre kitért; fogalom-
használata itt Vojsvillo kategóriarendszeréhez igazodik. Ezt követően Szili József és Szerdahelyi István 
arról vitatkozott, hogy a fogalmak logikája megengedi-e, hogy az irodalomról úgy beszéljünk, mint 
gyűjtőfogalomról, s hogy a halmaz és osztály azonosítása esetén lehet-e különbséget tenni a halmaz és 
a gyűjtőfogalomnak megfelelő egyedek összessége között . E vita lényegében Vojsvillo kategóriarend-
szerének helyessége körül folyt ; Szerdahelyi ezt elfogadhatónak találta, Szili viszont vitatta. 

Vígh Árpád az előadásban felvázolt osztályozással szemben azt hangsúlyozta, hogy a művészi 
irodalom és nem művészi irodalom közöt t i határvonalak megállapíthatatlanok, minthogy az esztétiku-
mot se dekával, se rőffel nem tudjuk mérni, s így ez a kategória gyakorlatilag használhatatlan. Ugyanez 
vonatkozik a didaktikus, agitatív és szórakoztató irodalomra is: a megismerő és az akaratra ható 
funkció az irodalom egészében úgyszólván általánosan jelen van, aminthogy Molière vígjátékai, a Faust 
vagy Maupassant novellái is - számára — szórakoztatóak, nincsen hát külön szórakoztató irodalom. 
Ennél az osztályozásnál jobb a múlt században divatos kantiánus rendszerezés hármas felosztása. 

Bonyhai Gábor hozzászólásában az általa összefoglalóan antiszcientistának nevezett irányzatok 
kérdésfeltevésére hívta fel a figyelmet. Ezek elutasítják azt az igényt, hogy a szellemtudományok 
fogalmai is legyenek egyértelműek, világosan meghatározottak; érvük az, hogy ezek a fogalmak eleve 
nem lehetnek ilyenek, mert állandó történeti változásban vannak. A szellemtudomány kutatója maga is 
része egy bizonyos szemioaxiológiai térnek, s ettől nem tudja függetleníteni magát. Részben ezzel 
összefüggésben állítja Ricoeur és több követője, hogy a humán tudományokban, s főként az irodalom-
tudományban a többértelmű, sőt kifejezetten metaforikus fogalmak sokkal termékenyebbek, mint a 
világosan meghatározottak, mert nagyobb a heurisztikus értékük. Az antiszcientista irányzatok ilyen 
okfejtéseit tanulmányozni kellene és beépíteni saját felfogásunkba. Az osztályozási problémák vonat-
kozásában Bonyhai Bühler nyelvelméletének dominancia-fogalmára hívta fel a figyelmet, valamint 
Jakobson felosztására, amely a nyelv hat funkcióját különböztet te meg. Minden irodalmi műben 
megtalálható valamennyi funkció, de csak az egyik dominál, s azt kellene megvizsgálni, hogy a külön-
böző műfajokban melyik a domináns funkció, s ez miként rendeli alá magának a többit. Lehet más, 
még árnyaltabb felosztásokat is kidolgozni, de számára Jakobsoné azért mutatkozik különösen alkal-
masnak, mert ebben a poétikai - s még általánosabban, az esztétikai - funkció is helyet kapott . A lé-
nyeg az, hogy az irodalmi műveket ne skatulyázzuk, hanem a domináns funkciók konkrét és árnyalt 
elemzésére törekedjünk. 

Könczöl Csaba a Bonyhai Gábor által szemioaxiológiai térnek nevezett fogalmat tartotta igen 
termékenynek: ez térben és időben egyre változó társadalmi közmegegyezésen alapul és más-más 
normákat konstituál. Mindez Tinyanov meghatározását támasztja alá: az irodalom minden korban az, 
amit az adott kor annak tart. Tacitus a maga korában történetírónak számított, ma müvét szépiroda-
lomként olvassuk. Ebből következően minden osztályozási kísérlet fogalmi rabulisztikára épül: naiv 
objektivizmus azt feltételezni, hogy valamely tárgynak, amelyről beszélünk, létezhet valamilyen isme-
reteinktől, intencióinktól független definíciója. Az irodalom szempontjából nézve lényegtelen és 
haszontalan anól vitatkozni, mi hova tartozik, melyik osztály honnan meddig teljed, s az osztály 
halmaz-e vagy sem. 

Horváth Iván arra hívta fel a figyelmet, hogy az irodalomtörténetírás utólag olykor meg is hamisítja 
a régebbi korok irodalomfelfogását; ma elterjedt nézet, hogy a XVI. században egyformán tartot ták 
irodalomnak Balassi Bálint költeményeit s a református és lutheránus gyülekezeti énekeket, holott a 
korabeli poétikák, amelyek akkor közkézen forogtak, világos különbséget tet tek e két költészet-típus 
között . 

Bemáth Árpád - Bonyhai és Könczöl gondolataihoz kapcsolódva - úgy ítélte meg, hogy a szöveg 
maga sosem írja elő azt , hogy irodalmi vagy nem irodalmi műként , illetve milyen irodalomhoz tartozó 
alkotásként kell olvasnunk: a szövegben nincsenek ilyen objektív támpontok, s hogy minek tekintjük 
azt, amit olvasunk, ez puszta konvenció. 

Varga László szerint Szerdahelyi rendszerezési kísérletének jogosultságát semmiképpen nem lehet 
kétségbevonni. Ami problematikus benne, az minden rendszerezés közös problémája: minthogy a 
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vizsgált tárgy maga szüntelenül változik, átalakul, így minden átfogó, teljességre és kizárólagos érvé-
nyességre törekvő' rendszerezés már megfogalmazásának pillanatában elavul, legyen egyébként bár-
mennyire logikus és szükséges, hasznos. 

Sőtér István statikusnak mondta Szerdahelyi osztályozását, s az ilyen kísérletek szerinte sterilek, 
miként Tolnai Vilmosé, Horváth Jánosé is az volt; ezekkel szemben a dinamikus tipológiai megközelí-
tést látja termékenynek, s ilyen szempontból Bonyhai hozzászólását érzi saját véleményével egybevágó-
nak. A tipológia kidolgozásakor egyrészt történeti, másrészt esztétikai igényt kell érvényesítenünk. A 
tipológia alapelve a történeti fejlődés, de az irodalomtudomány elsősorban szelektív tudomány, és a 
szelektív funkciót csak az esztétikai elvrendszer következetes és érzékeny, f inom analízisének módsze-
rével lehet megvalósítani. Ez az esztétikai szelekciós elv indokolja, hogy a „Mindenki másképp csi-
nálja" című táncdalt az irodalomtudomány mint érdektelent figyelmen kívül hagyja - ha a szociológu-
sokat ez érdekű, az ő dolguk, hogy foglalkozzanak vele. Másfelől viszont a történetiség elve megköve-
teli, hogy a XVI. századi táncdaltöredékeket komolyan vegyük, mert a későbbi magas költészet ezek-
ből fejlődött ki, s az előbbiek ismerete nélkül az u tóbbi sem érthető. A szociológiai szemlélettel 
kapcsolatban Sőtér István kifejtette, hogy szerinte Horváth János tétele, mely szerint az irodalom az 
író és olvasó viszonya, téves dogma. Forrása az, hogy Horváth János az irodalmi élet reális jelentőségét 
messze túlbecsülte. Az irodalmi élet esetlegességeken, véletleneken múlik. Az olvasó valójában a művel 
áll kapcsolatban, s nem az íróval; az író szerepe majdhogynem közömbös, mellékes, az író nem más, 
mint a mű létrejöttéhez szükséges valami. Az író-olvasó viszonyaként felfogott irodalom is merev, 
statikus rendszerezésekhez vezet. 

Kecskés András azzal csatlakozott Sőtér István véleményéhez, hogy a „Körmöcbányái táncszó" és 
a hozzá hasonló szövegemlékek tanulmányozását az indokolja, hogy e régebbi korokból nem maradt 
fenn más, reprezentatívabb mű, s így az irodalomtörténet szempontjából fontos tendenciákat jobb 
híján ezekben kell vizsgálnunk, míg a „Hej mambó" vagy a „Mindenki másképp csinálja" helyett 
elemezhetünk történetileg előremutató alkotásokat. Az irodalomtudomány nem tágulhat oly partta-
lanná, hogy ilyen alacsony színvonalú, periferikus területeket is bevonjon vizsgálati körébe. 

Veres András is egyetértett Sőtér Istvánnal Szerdahelyi osztályozási kísérletének megítélésében, 
ugyanakkor viszont vitatta azt a merev dichotómiát, amely Sőtér okfejtésében az irodalom szociológiai 
és esztétikai oldalának szembeállításaként jelentkezik. Az elitkultúra és a népi kultúra-tömegkultúra 
közötti viszony minden korban külön vizsgálandó kérdés, és konkrét elemzés nélkül nem lehet eleve 
úgy nyilatkozni, hogy a „Mindenki másképp csinálja" a maga parodisztikus jellegével eleve alacso-
nyabb rendű ma, mint a „Körmöcbányái táncszó" a maga korában. Tisztában kell lennünk azzal, hogy 
nincsen olyan kritériumunk, meghatározásunk, amelynek alapján az esztét ikum kérdésében egyszer s 
mindenkorra, abszolút mértékben dönteni, ítélni tudnánk. Az irodalmi tuda t , amely meghatározza 
egy-egy kor ízlését, változik, s ítéletei maguk is megítélhetők. Éppen ezért nem helyes, hogy Sőtér 
István a szociológiai szempontokat az esztétikum perifériájára utasítja. A szociológia mindent vizsgál-
hat, esztétikailag értékest és értéktelent egyaránt, de ha az esztétika nem veszi maximálisan tekintetbe 
a szociológia eredményeit, szellemvilágban él, ahol mindent a saját szubjektív vagy interszubjektív 
ízlésalakzatai határoznak meg. Ezért állítja Veres azt is, hogy az oktatásban az esztétikailag jelenték-
telen műveket is tanítani kellene; ha minden tanított mű jelentősként deklarálódik, eltűnik a történeti 
és esztétikai érzékenység, amelyet egyebek között a szociológiai vizsgálatok eredményei alapján le-
hetne megalapozni. 

Veresnek válaszolva Sőtér István a szociológiai vonatkozásokat nem kívánta vitatni, mivel ezek igen 
messzire vezetnének. Az esztétikai ítélkezés kérdésében viszont felhívta a figyelmet arra, hogy az 
irodalomtörténésznek és kritikusnak mindenképpen vállalnia kell az ítélet kockázatát, mert az nélkü-
lözhetetlen része munkájuknak. 

Ugyancsak Veres gondolataihoz kapcsolódott Könczöl Csaba, felvetve azt a kérdést, jogosult-e 
egyáltalán az esztétika és szociológia hagyományos megkülönböztetése. Jogosult annyiban, amennyi-
ben művészetszociológián a művész külső létmódjára vonatkozó információk összességét ér t jük. Nem 
jogosult viszont, ha úgy nézzük, hogy létezik egyfelől az esztétika mint az értékek normatív tudo-
mánya, s másfelől létezik e normák szociológiailag determinált megteremtője, a történelmileg meghatá-
rozott társadalmi szubjektum. E kettősség esetén ugyanis nincsen felelet arra, hogy melyik társadalmi 
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szubjektumhoz rendeljük hozzá az érvényes ítéleteket és az ítéletek mögött meghúzódó normákat , s 
általában az egész esztétikát. Feltevése szerint küszöbön áll tehát az esztétika és szociológia különállá-
sának felszámolása, s voltaképpen ma már e kettó'ről külön nem is szabadna beszélni. 

A rendszerezési vázlatát merevnek és statikusnak tekintő hozzászólóknak Szerdahelyi István azt 
válaszolta, hogy nyitott kapukat döngetnek; előadásában csak azért nem hangsúlyozta külön, hogy az 
általa felállított osztályok nem hermetikusan zárt skatulyák, hanem egy bonyolul t tendenciahálózat 
csomósodási pontjai, mert ez ma már minden rendszerezésre egyaránt vonatkozó közhely, amelyet e 
fórumon említeni fölöslegesnek vélt. A Bonyhai által említett dominancia-elv nem más, mint az általa 
axiológiai síkon megfogalmazott uralkodó érték terminus nyelvtudományi terminológiára tör ténő le-
fordítása, Jakobson tipológiáját pedig egyebek között azért sem látja hasznosíthatónak, mert zavaros 
és a poétikai-esztétikai funkció meghatározásában a l'art pour l'art avitt elképzeléseit öltözteti modern 
köntösbe. Ami a szemioaxiológiai térből és antiszcientizmusból kiinduló azon gondolatmeneteket 
illeti, amelyek végül oda vezettek, hogy nem a mű határozza meg olvasatunkat, hanem csupán az 
aktuális konvenció, ezek szerinte zsákutcába vezetnek. Aki Tacitust nem történetíróként, hanem 
lektűrként olvassa, az egyszerűen inadekvát módon kezel egy tárgyat, úgy jár el, mint Mark Twain 
koldusgyereke, aki királyfiként diót tör az országpecséttel. A konszenzus történelmi változásai nem 
változtatják meg a műalkotások objektív - s mindig saját korukhoz mérten fel tárható - minőségeit, 
csak többé vagy kevésbé hűen tükrözik vissza azt. A műveknek nemcsak egyre változó aktuális 
funkcióik vannak, hanem az „emberiség emlékezetének" őrzői is. S minthogy az esztétika feladata 
nem az, hogy a különféle társadalmi szubjektumok konszenzusainak normáit tükrözze, hanem az, 
hogy az esztétikum objektív sajátosságait feltárja, így az esztétika és szociológia azonosítása (szoros és 
fontos kapcsolataik ellenére) sem indokolt . Abból a tényből, hogy az esztétikai érték rőffel nem 
mérhető, nem következik, hogy a művészi és nem művészi irodalom határai gyakorlatilag kijelölhetet-
lenek, s értékítéleteink elvileg is minden objektív alap nélkül valók. A publikációs fórumoktól a 
díjakat osztó bizottságokig egy nagy társadalmi intézményrendszer szüntelenül rangsorolja a műveket, 
s ha az irodalomelmélet itt agnosztikus álláspontra helyezkedik, önmagát teszi társadalmon kívülivé és 
lemond alapvető társadalmi funkciójáról, arról, hogy a tudományos objektivitás nevében ellenőrizze 
ennek az intézményrendszemek a működését . Hasonlóan öncsonkító gesztus, ha az irodalomtudomány 
és kritika néhány tucat olvasóval rendelkező ifjú költőknek nagy figyelmet szentel, de átnéz a 
többmilliós befogadótábort vonzó törnegműfajok fölött. S itt az sem érv, hogy a hajdankori tömeg-
műfajok a történelmi fejlődés szempontjából érdekesek, a maiak viszont nem azok, hiszen a brechti 
színháztól a legkülönfélébb neoavantgardista törekvésekig kimutatható az elitművészetben a tömeg-
műfajok hatása, s az olyan tömegművészeti produkciók, amilyenek Cseh Tamásék műsorai, esztétikai 
érték tekintetében is jóval fölötte állnak napjaink átlagos elitköltészetének. 
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BERNÁTH ÁRPÁD 

AZ ELBESZÉLÉS VIZSGÁLATÁNAK KÉRDÉSEI 

Mivel az irodalomtudományban az „elbeszélés" kifejezés szokásosan két értelemben 
használatos, az „elbeszélés vizsgálata" két tárgyterület problémáival való foglalkozást is 
jelenthet. Az „elbeszélés" egyik értelme szerint tevékenységet jelöl: narrációt. Vagyis 
vizsgálhatjuk azokat a sajátosságokat, amelyek az elbeszélésre mint előadásmódra, mint a 
nyelvi közlés egyik típusára jellemzőek. Az „elbeszélés" másik értelme szerint tevékeny-
ség eredményére referál, s egyben egy műfaj neve, amely ebben az összefüggésben egy 
egész műnemet képvisel: az epikát. Vagyis vizsgálhatjuk azokat a sajátosságokat, amelyek 
az epikára mint az irodalom egyik műnemére jellemzőek. 

Az epika sajátosságainak vizsgálatához természetesen hozzátartozik a narráció kérdései-
nek feltárása is: a narráció az epikai mű szövegének egyik összetevője. Ugyanakkor nyil-
vánvaló, hogy a vizsgálatok — ha a narrációból indulunk is ki — nem korlátozódhatnak 
csak a narrációra vagy csak a szövegre. Arra is ki kell terjedniük, hogy mit jelenít meg az 
epikai mű szövege, azaz foglalkozniuk kell a szövegvilág sajátosságaival is. Az epika kuta-
tói, a narratológia művelői számára éppen az jelentheti az alapvető „műnemimmanens" 
kérdést, hogy milyen összefüggés áll fenn az általuk vizsgált irodalmi művek két fő rétege: 
a szöveg és a szövegvilág között. 

Műfajelméleti szempontból a két réteg közötti viszonyt azzal határozhatjuk meg, hogy 
megmondjuk: az epikai mű mely rétege hordoz műnemkonstituáló jegyeket. 

Az epikai szöveg sajátosságaival foglalkozó kutatók nagy többsége szerint az általuk 
vizsgált szövegosztálynak épp a narráció a meghatározó jegye; a narráció az epikai szöveg 
legfontosabb összetevője, sőt: egyesek szerint az egész epikai szöveg monologikus, vagyis 
pusztán narráció, amelyben a szereplők nyelvi megnyilvánulásai csupán csak idézetek. 

Mi azonban azok véleményét osztjuk, akik termékenyebb megoldásnak tartják a narrá-
ció műnemkonstituáló szerepének megszüntetését. Ebben a felfogásban azok a művek, 
amelyeknek az elemzésével és elméletével a narratológia foglalkozik — hogy az eddigi 
megjelölés sugallatától megszabaduljunk, nevezzük a műnemet reprezentáló műfajt ezután 
„újdonságnak", novellának — nem feltétlenül narráció eredményei, hanem egyszerűen 
beszédé, írásé, nyomtatásé. A novella a befogadó számára úgy jelenik meg. mint írás a 
falon, mint a babilóniai Belsazár király palotája falán a „mene, tekel, ufarszin", tehát egy 
szellemkéz írása, mondhatnánk: a novella szelleméé. 

Ez utóbbi álláspont azonban amennyire „szellemes", annyira támadható is. Mégpedig 
legalább két irányból. Akik hajlandók bennünket meglehetősen misztikus képben kifeje-
zett álláspontunkig követni, joggal kérdezhetik: nem vezet-e felfogásunk ahhoz a nemkívá-
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natos következményhez, hogy megszűnik az irodalom műnemi osztályozásának lehető-
sége. Vajon így nem válik-e a líra, a dráma és az epika minden megjelenési formája 
„novellává"? Akik viszont már első lépésünknél sem hajlandók követni bennünket, nyil-
ván azt kifogásolják, hogy miért kell mindig azt kétségbe vonni, ami a különböző feltevé-
sek közül mindeddig a legmegalapozottabbnak tűnt. Mert van-e annál természetesebben 
adódó állítás, mint hogy az epika osztályát alkotó művek valamennyien lezárt folyamat 
narráció útján történő kifejezései, vagyis hogy a narráció műnemalkotó jegy. 

Mielőtt megmutatnánk, hogy a narráció műnemalkotó funkciójának elvesztésével 
milyen más lehetőség nyílik az irodalmi művek lényegi szempontú osztályozására, meg 
kell vizsgálnunk, hogy miért tekinti a kutatók többsége a narrációt kézenfekvő műnem-
meghatározó jegynek. 

A kérdéses álláspont meglátásunk szerint a következő gondolatmenetből adódik. A 
nyelvnek irodalmi művek létrehozására történő alkalmazása szükségszerűen másodlagos, 
azaz későbbi, ahogy egy kijelentés hamis használata is későbbi és ebben az értelemben 
másodlagos igaz használatával szemben. Hiszen hazugságról csak akkor beszélhetünk, ha 
tudjuk, hogy milyen feltételek mellett lenne a kijelentés igaz. Ezért az irodalmi kommuni-
káció, vagyis az irodalmi művekkel való kommunikáció általában, s ebben a kommuniká-
cióban résztvevő művek egyes osztályai a nemirodalmi kommunikációból vezethetők le. 
így az epika egy sajátos kommunikációs helyzetből, az úgynevezett elbeszélő szituációból 
származtatható, amelyben a narráció a legfontosabb tényező. 

Az elbeszélő szituáció tényezői egyébként - olvashatjuk nagyszámú elméleti munká-
ban - a következők: az elbeszélő személy, az elbeszélés időpontjában már lezárult, az 
elbeszélés tárgyát képező folyamat, az elbeszélés folyamata és az elbeszélést hallgató 
közönség. Ez a kommunikációs szituáció azáltal válik másodlagossá: irodalmivá, hogy az 
elbeszélő szituációt alkotó négy tényező közül legalább az egyik módosul. A narrációt 
műnemkonstituáló elemnek tekintő kutatók szerint ez a tényező az elbeszélés tárgyát 
képező eseménysor vagy maga a narráció. Az epikai műben elbeszélt folyamat abban 
különbözik a köznapi elbeszélés tárgyától, hogy egy része (vagy egésze) virtuális lehet, 
mégpedig anélkül, hogy ezáltal az elbeszélés maga hazugsággá válna. Ennek következtében 
(vagy ettől függetlenül) a narrációra vonatkozó általános szabályok is megváltozhatnak. 
(Tekintettel arra, hogy a változás mibenlétéről vallott felfogások az elbeszélő szituációból 
kiinduló kutatóknál is igen különbözőek, jelen összefüggésben kénytelenek vagyunk meg-
elégedni ezzel az általános kijelentéssel.) 

Az epika sajátosságainak levezetése a köznapi elbeszélő szituációból tehát lényegét 
tekintve történeti megközelítés eredménye: a látszat ellenére a köznapi elbeszélő szituáció 
elsődlegessége pusztán időbeli és nem logikai. Bár szükséges ismernünk a történeti össze-
függéseket, ezek az ismeretek azonban nem elégségesek ahhoz, hogy az elbeszélő szituáció 
fogalmát olyan elméletekbe is bevezessük, amelyeknek érvényességi köre nem korlátozó-
dik a műnem kialakulásának korára. Hosszas tudományelméleti fejtegetések helyett egy 
analóg példán szeretnénk bemutatni egy fogalom történeti és elméleti meghatározásának 
különbségét, annál is inkább, mert az idézendő példa egyben hozzásegít bennünket saját 
álláspontunk megalapozásához is. 

Arisztotelész Poétikájában a mimézist mint a költészetre jellemző tevékenységet a 
köznapi mimézissel, a gyermeki utánzással hasonlítja össze. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a művészi tevékenység Arisztotelész poétikájában a gyermeki utánzásból volna leve-
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zethető. A mimézis mint irodalomelméleti fogalom már nem azonosítható azzal a mimé-
zissel, amely a művészet kialakulását magyarázó természeti okok egyike. A két mimézis 
fogalom különbsége abban mutatható meg első közelítésben, hogy amíg a korábbi és 
köznapi használatban a mimézis feltételezi az utánzott meglétét, addig az irodalomelmé-
letben akkor is beszélhetünk Arisztotelész szerint utánzásról, ha az utánzott pusztán 
virtuálisan létezik. 

A példa, mint látjuk, nem távoli, amennyiben a művészet mimézise és a köznapi 
mimézis között hasonló különbség van, mint az irodalmi narráció tárgya és az elsődle-
ges elbeszélés tárgya között. De nem a hasonlóság: az utánzott, illetve az elbeszélt folya-
mat lehetséges virtualitása lényeges az irodalomelmélet szempontjából. Amíg az elbeszélő 
szituáció irodalmi volta abból adódik, hogy elbeszélője virtuális eseménysorokat is elbe-
szélhet, addig ez a körülmény a mimézis-elméletben más szempontból kap jelentőséget. 
Művészileg értékes alkotás Arisztotelész szerint akkor jön létre, ha az utánzott bizonyos 
feltételeknek eleget tesz; s az egy más kérdés, hogy a megkívánt feltételeket valódi vagy 
virtuális események utánzásával könnyebb-e elérni. 

A mimézis és az elbeszélés szituáció párhuzamba állításával talán meggyőzően érvel-
tünk amellett, hogy a történeti magyarázat nem pótolhatja az elméletit minden esetben, s 
hogy a narráció nem feltétlenül s mintegy magától értetődően műnemalkotó jegy. De 
ezzel még nem mutattunk rá arra, hogy milyen nem kívánatos következményekkel jár az 
elbeszélő szituáció és a narráció számba jöhető elméleti meghatározása. 

Ezekre a kérdésekre is ki szeretnénk térni, bár jelen keretek között a problémát csak 
egy szempontból és csak utalásszerűén érinthetjük. De előbb válaszolnunk kell azokra az 
ellenvetésekse is, amelyek szerint épp a narráció kitüntetett szerepének elvetése jár nem 
kívánatos következménnyel: lehetetlenné válik az irodalmi művek osztályozása lényegi 
szempontból. 

Lehet, hogy sokan nem is törődnének ezzel a kifogással. Ismeretesek olyan elméletek, 
amelyek az irodalmi művek osztályozását teljesen elhanyagolható tevékenységnek tartják. 
Hiszen szerintük az irodalmi mű értéke csakis egyediségében van. Az ilyen elméletek-
azonban eltúlozzák az egyes művek egyediségét. Meg lehetne mutatni, hogy a pusztán 
egyedi műalkotás képtelen lenne bármiféle a megismeréssel kapcsolatos funkciót betöl-
teni. 

Mindenesetre, ha irodalmi művek osztályozásának értelmességén gondolkozunk, figye-
lembe kell vennünk, hogy az alapvetően két szempontból történhet: retorikai és hermene-
utikai szempontból. Más jelentősége van műfaji normák felállításának az író számára és 
más a befogadó számára. A műfajok sajátosságai alkotási és befogadási stratégiákat hatá-
roznak meg. Vagy fordítva is fogalmazhatunk: az a tény, hogy az egyes művek létrehozá-
sára vagy megismerésére szolgáló alkotói, illetve befogadói stratégiáknak vannak közös 
tulajdonságai, bizonyíthatja azt, hogy vannak műfajok, illetve műfajcsoportok: mű-
nemek. E meggondolás alapján a műfajelméletek célja s így megítélésük kritériuma végső 
soron az, hogy mennyire szolgálják az alkotást vagy a befogadást. (A retorikai és a 
hermeneutikai szempontú műfajelmélet tehát egymástól jól megkülönböztetendő. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy nem lehet azonos összetevőjük: a műfajok műformai 
oldala, vagyis a műfajok formálisan kezelhető sajátosságai közömbösek a retorikai, illetve a 
hermeneutikai szempont vonatkozásában.) 
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Amikor a következőkben egy klasszikus példát hozunk fel a művészetek és ezen belül 
az irodalmi műalkotások osztályozására, akkor egyrészt azt kívánjuk megmutatni, hogy 
releváns osztályozás lehetséges az elbeszélő szituáció bevezetése nélkül is, másrészt pedig 
azt, hogy az ilyen típusú osztályozás érzékeny a retorikai és hermeneutikai megkülönböz-
tetésre. 

Ismét Arisztotelészre emlékeztetünk, aki, miután a „szavak művészetét" elkülönítette 
más művészeti ágaktól, az irodalmi műveket is az utánzás tárgya alapján osztályozta. 
Közelebbről azokat a műveket rendszerezte, amelyek cselekvő személyeket jelenítenek 
meg. A cselekvő személyeket Arisztotelész etikai szempontból tartotta megítélendőnek, 
mégpedig a szövegvilágon kívüli emberekhez való viszonyukban. így három ítéletre látott 
lehetőséget: a szereplők lehetnek a szövegvilágtól függetlenül létezőknél jobbak, rosszab-
bak vagy hozzájuk hasonlók. S ezen az alapon lehet három osztályba besorolni a cselekvő 
személyeket ábrázoló műveket is. 

Ha figyelembe vesszük a cselekvő személyeket ábrázoló irodalmi művek társadalmi 
funkcióját — vagyis azt, hogy cselekvést meghatározó értékrendszerek működését mutat-
ják be egy lehetséges világban, s ezáltal a befogadók cselekvését is orientálhatják — akkor 
könnyen belátható, hogy ez az osztályozás releváns, s az alkotás és a befogadás szempont-
jából egyaránt az. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a besorolást lehetővé tevő viszonyítás 
alapja: a szövegvüágtól függetlenül megismerhető személyek és a mércéül szolgáló etika 
különböző lehet az alkotó és a befogadó számára, s csak ha ezt a különbözőséget ki 
lehetne zárni, beszélhetnénk arról, hogy Arisztotelész műfajai műformák. 

De talán elhamarkodottan használtuk itt az „Arisztotelész műfajai" kifejezést. Az 
elbeszélő szituáció védelmezői bizonyára nem késlekednek megjegyezni: bár igaz, hogy 
Arisztotelész egy osztályba sorolta az eposzt és a tragédiát, mert mindkettő igen értékes 
embereket utánoz, de meg is különböztette őket mint eposzt és mint tragédiát, mégpedig 
az előadás módja alapján! 

Amikor Arisztotelész az előbb ismertetett felosztástól függetlenül az ábrázolás hogyan-
ja szerint is osztályozza az irodalmi műveket, egy régi tradícióra támaszkodik: Gorgiászra, 
Szókratészre, Platónra. De így is három osztály kiilönböztetendő meg. Az első osztályba 
tartoznak azok a művek, amelyben a költő maga is beszél, mást is megszólaltat. A máso-
dikba azok, amelyekben a költő csak maga beszél, mást nem szólaltat meg. A harmadikba 
azok, amelyekben a költő maga nem beszél, csak mást szólaltat meg. Ez a felosztás is eltér 
tehát a ma uralkodótól, a három műnemet ismerőtől. Ami pedig sajátos szempontunkból 
lényeges: még ha úgy fognánk is fel, hogy ez utóbbi felosztásban a harmadik osztály 
azonos a „tiszta drámával", az első kettő pedig azonos az epikával, s ezen belül az első 
osztály nem más, mint a „tiszta epika", fel kell hogy tűnjön: Arisztotelész nem részesíti 
előnyben a „klasszikus elbeszélő szituációt" megvalósítani látszó első osztályt, hanem 
épp a „tiszta epika" és a „tiszta dráma" keveredését tartja az ideális epikának, éspedig 
kevés rész „tiszta epika", sok rész „tiszta dráma" keverékében. Homérosz számára azért 
példakép, mert tudni látszik, hogy a költőnek magának nagyon keveset szabad csak 
beszélnie, mert nem ilyen értelemben utánzó! Elismerjük ugyan, hogy a görög kultúra 
sajátosságai, a dráma teljes összefonódása a színpaddal stb., hozzájárulhattak ahhoz, hogy 
az arisztotelészi poétika is bizonyos mértékig forrásává válhasson az irodalom lírára, epi-
kára és drámára történő felosztásának, amelyen belül aztán az epika központi kérdésévé a 
narráció lépett elő. Hogy mindez mégsem Arisztotelész szellemében jött létre, az közvetve 
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kiderülhetett a már bemutatott két — hangsúlyozzuk: egymástól független — felosztás 
alapján. 

összegezve a Poétikából vett példák tanulságait: vissza kell térni az arisztotelészi prog-
ramhoz, amely nem ismeri a narráció domináns szerepét. Olyan műfajelméletet kell kidol-
gozni, amely — legalábbis hermeneutikai szempontból — másodlagos jelentőséget tulaj-
donít a dráma és az epika között a megjelenítés módja alapján tehető megkülönbözteté-
seknek. Az így felfogott „narratológiának" kevesebbet kell törődnie a narráció technikai 
kérdéseivel és többet azzal, amivel Arisztotelész a Poétika törzsanyagát kitevő részben 
foglalkozik: a mítosszal (eseménysorral, cselekvéssorral), amely egy meghatározandó 
praxist (elvont, jólformált cselekménystruktúrát) utánzó művekben jelenik meg. így válik 
a „narratológia" központi kérdésévé az esemény-, illetve cselekvéselmélet, mégpedig a 
katarzist kiváltó jó vagy rossz cselekvés elmélete. A „narratológia" ezért felfogásunkban 
elsősorban szemiotikai rendszerek eszközével megjelenített véges eseménysorok magyará-
zatával foglalkozó tudomány és tartalmazza ennek a tudománynak az elméletét is. Mint 
elmélet része a metahermeneutikának, ahogy ezt a tudományágat Bonyhai Gábor — a 
Literatura 1977/3-4. számában közölt tanulmányában - körülhatárolta. 

Az itt vázolt arisztotelészi program megvalósítása már megkezdődött. Elég legyen utal-
nunk V. J. Propp, M. M. Bahtyin, C. Bremond vagy T. Todorov munkásságára. 

Ezzel azonban nem zárhatjuk le fejtegetéseinket. Még mindig feltehető a kérdés: vajon 
nem lehet-e az itt „arisztotelészinek" nevezett programot összekapcsolni az elbeszélő 
szituációból kiinduló narráció-elmélettel? Hiszen magunk állapítottuk meg, hogy az epika 
sajátosságaira vonatkozó vizsgálatok, ha a narrációból indulnak is ki, nem korlátozódhat-
nak csak a narrációra vagy a szövegre, hanem ki kell terjedniük a szövegvilágra is. Továbbá 
az is nyilvánvaló, hogy az előadás módjának Gorgiászig visszakövethető arisztotelészi 
megkülönböztetése ma már meghaladott. Az elbeszélő szituáció másodlagossága — az 
idevonatkozó elméleti munkák tanúsága szerint — nem csupán az elbeszélő eseménysor 
virtualitásából adódhat; virtuálissá válhatnak az elbeszélő szituáció más összetevői is. így a 
tényleges elbeszélő, az író mellé felvehető egy fiktív elbeszélő is, s a tényleges befogadó, a 
mindenkori olvasó mellé felvehető a műimmanens „nyájas olvasó". Az irodalmi elbeszélő 
szituációt meghatározó tényezővé így tulajdonképpen a fiktív elbeszélő, a fiktív folya-
mat és a fiktív „nyájas olvasó" válik. Ebből belátható, hogy a narráció mint irodalmi 
közlésforma ugyancsak teremtett. A narráció tehát az író és a mindenkori olvasó közötti 
információátadás egyik lehetséges, de nem kizárólagos formája és célszerűtlen lenne leszű-
kíteni az epikát azon művek osztályára, amelyben a fiktív elbeszélő és a „nyájas olvasó" 
egyaránt megjelenik. Igaz, az elbeszélő szituációval dolgozó kutatók nem is élnek ezzel a 
korlátozással, de épp ez vezet azokhoz a nemkívánatos, meggondolásra késztető következ-
ményekhez, amelyekre már fentebb utaltunk. 

Amennyiben ugyanis az elbeszélés vizsgálatáról áttérünk az elbeszélt: a szövegvilág 
eseménysorának vizsgálatára, alapvető kérdésként merül fel, hogy mi az, amit vizsgálni, 
magyarázni kell. Mik a szövegvilágot alkotó tények? És homogén-e a szövegvilág vagy 
rétegződik? Ha rétegződik: milyen viszony van a rétegek között? Ezekre a kérdésekre az 
eseménysorokat megjelenítő irodalmi müvek kijelentéseire vonatkozó igazságkritériumok 
megadásával válaszolhatunk. 

Az igazságkritériumok kérdését, mivel nem ebben az összefüggésben merült fel, koráb-
ban elutasították, míg a legújabb időben rendkívüli népszerűségnek örvend. Megválaszo-
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lása azonban igen nehéz, ha nem lehetetlen az irodalmi elbeszélő szituáció fikciójából 
kiindulva. Ez a feltevés olyan megoldásokra kényszerít, amelyeket nem igazol az iro-
dalomtudományi gyakorlat. Állításunkat ismét egy példa segítségével szeretnénk megerő-
síteni, néhány régi után egy újabbkeletűvel. L. Dolezel 1979 nyarán tartott előadást egy 
nemzetközi konferencián az igazságról és autentikusságról az epikai szövegekben. Elő-
adása azért is figyelemre méltó, mert összegezni kívánta a kérdéskörben folytatott eddigi 
kutatásokat. Dolezel egy ügynevezett bináris modellt tekint az epikai szöveg legegysze-
rűbb modelljének. A bináris modellt megvalósító textúra két különböző típusú beszéd-
aktus: a névtelen, harmadik személyben elbeszélő - „the anonymous Er-form narrator" -
és a szövegvilágban megjelenő szereplők — „the personalized narrative agents (charak-
ters)" — beszédaktusának eredménye. A bináris modell tehát a klasszikus előadásmód-tí-
pusok egyikének - a költő maga is beszél, mást is megszólaltat - finomított és a beszéd-
aktus-elmélet fogalmaira építő megfogalmazása. A javítás azonban nem jár előnyökkel az 
igazságkritérium meghatározása szempontjából. Amikor ugyanis Dolezel hasznosítani 
kívánja a beszédaktus-elméletnek azt a megállapítását, hogy bizonyos nyelvi cselekvése-
ket: performatív beszédaktusokat csak az adott nyelvi cselekvésre felhatalmazott, autenti-
kus személyek hajthatnak végre, akkor — az elbeszélőszituáció-elmélet szellemében azt az 
álláspontot kényszerül elfogadni, hogy az — elbeszélőt reprezentáló — anonim elbeszélő 
által végrehajtott beszédaktusok révén megjelenített „motívumok" (tematikus egységek) 
hitelesek csupán, s így a szereplők által elbeszélt „motívumok" nem hitelesek. Csak az 
anonim elbeszélő van felhatalmazva arra, hogy igazat mondjon, a szereplők legfeljebb csak 
imitálhatják az igazmondást. 

Ha ezt a felfogást szembesítjük az elemző gyakorlattal, azonnal kitűnik problematikus-
sága. Kevés olyan, a bináris modellnek megfeleltethető művet találunk ugyanis, amelynek 
szövegvilágában lefolyó eseménysorokat pusztán a névtelen, harmadik személyben elbe-
szélő narrátor megnyilatkozásai alapján rekonstruálhatjuk. 

Természetesen Dolezel is látja kiindulópontjának néhány tényellenes következményét. 
Ennek ellenére kiinduló hipotézisét nem veszi vissza, csupán érvényességét korlátozza, s 
ez rendkívül bonyolult, de végső soron nem kielégítő feltevésrendszerhez vezet. 

Egyszerűbb, és az elemző, szövegvilág-magyarázó gyakorlatnak inkább megfelelő megol-
dásnak tartjuk az elbeszélő szituációból levezetett bináris modell feladását. Véleményünk 
szerint a névtelen elbeszélőt törölni kell, s helyére a szereplőhöz nem kötött szöveget kell 
helyezni. A szereplőhöz nem kötött szöveg mellett szövegalkotó rész lehet a szövegvilág-
ban megjelenített személyek megnyilatkozása. A szereplőhöz nem kötött szövegek nem 
egy névtelenséggel kitüntetett, fiktív szubjektum megnyilvánulásai, hanem egy bizonyos 
világhoz tartozó tényállások nyelvi képei. A szereplők kijelentései ugyanezekről a tény-
állásokról szólnak vagy ugyanezen világhoz tartozó tényállásokról. De szólhatnak — ha a 
szövegvilág rétegződik - egy más világhoz tartozó tényállásról is, s ebben az esetben 
kérdéses a világok (tulajdonképpen világrétegek) egymáshoz való viszonya. Ez jelentős 
módosítás az elbeszélő szituációra épülő elmélettel szemben: a szereplő kijelentése is lehet 
autentikus és ebben az értelemben igaz, és a szereplőhöz nem kötött kijelentések is 
lehetnek hamisak, legalábbis a szövegvilág egy rétegében. Az igazságkritériumot nem a 
kijelentés elbeszélő szituációból levezetett státusa, hanem a szövegvilág koherenciáját 
megalapozó elmélet adja meg. 
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Vitaismertetés 

Bonyhai Gábor termékenynek tar tot ta az előadónak azt a törekvését, hogy elhatárolja egymástól az 
irodalomelméleti kutatás két összefüggő, egyes megközelítésekben azonban zavaróan össze is olvadó 
területét. Hermeneutikai szempontból előnyös a narratológja tárgyát a narráció kérdéseire korlátozni; 
azt a tudományágat pedig, amely jólformált eseménysorok struktúráját vizsgálja - Arisztotelész 
szóhasználatára támaszkodva - praxeológiának nevezhetnénk. Bár célszerű az elbeszélést mint struk-
turált múltbeli események ábrázolását meghatározni, nyilvánvaló, hogy nemcsak elbeszélő művek 
ábrázolnak eseményeket. Ennek az egyszerű felismerésnek ismételt figyelmen kívül hagyásából már 
sok ellentmondás keletkezett a műfajelméletben. Ezért az előadás alapgondolata megérdemelné a 
bővebb kifejtést - az idevonatkozó elméletek kritikus feldolgozásával. A két kutatási terület elhatáro-
lásához ki kell dolgozni a narratológia és a praxeológia fogalomrendszerét. Ezen a téren már született 
eredmény, s nem is csak legújabban. Megemlíthető pl. Oskar Walzel tanítványának, Káté Friedemann-
nak 1910-ben megjelent könyve az elbeszélő médium szerepéről az epikában, amelynek kiadása 
1965-ben újra szükségessé vált. Friedemann azonban még nem támaszkodott a nyelvészet eredmé-
nyeire, „segédtudománya" a képzőművészet elmélete volt. Ma már nem képzelhető el a narráció 
kutatása az általános nyelvészet eredményeinek felhasználása nélkül. 

Szili József megkérdezte az előadótól, hogy a „praxeológia" tárgyát hogyan határolja körül. Vajon 
minden eseménysor illetve cselekvéssor felépítésének vizsgálata erre a tudományágra tartozik? Pl. 
lehet-e tárgya a praxeológiának az a cselekvéssor, amelyet egy zenekar tagjai hajtanak végre, amikor 
eljátszanak egy zenekari darabot. 

Veres András azt kérdezte, hogy mit jelent a „véges" kifejezés az „új narratológiának" itt adot t 
meghatározásában. Mikor tekintendő egy eseménysor végesnek? 

Szerdahelyi István a műformáról mondottakat emelte ki az előadásból. Általában vitatott, hogy 
lehet-e a ritkán hallható „műforma" kifejezést másképp mint a „műfaj" szinonimájaként használni. Az 
előadás felvázolta fogalomrendszerben mindkét terminusra szükség van. Ezzel felhívta a figyelmet egy 
olyan megkülönböztetés szükségességére, amely gyümölcsöző lehet a rendkívül bonyolult műfajelmé-
leti kérdések megoldásánál. 

Bernáth Árpád Bonyhai Gábor megjegyzéseire válaszolva sajnálatát fejezte ki, hogy a narratológiára 
és a „praxeológiára" vonatkozó gondolatait az idő rövidsége miatt a szakirodalomra való bővebb 
hivatkozás nélkül kellett kifejtenie. Az előadásban Arisztotelész Poétikája volt a példa. De hivatkoz-
hatott volna Goethe és Schiller igen finom megkülönböztetésekkel élő műfajelméletére, amely aztán 
pl. Scheret Poétikája révén eldurvult formájában vált ismertté. Kate Friedemann könyvének is vannak 
olyan megállapításai, amelyek nem találtak visszhangra. Ezért a könyvre való utalás félreérthető lehet. 
Nem szokták pl. figyelembe venni, hogy Friedemann, jóllehet az epikai és a drámai között az elbeszélő 
médium jelenléte vagy hiánya révén tesz különbséget, nem állítja azt, hogy minden regény, novella stb. 
epikai. Arról is meg szoktak feledkezni vele kapcsolatban, hogy szerinte az epikai és a drámai 
technikával létrehozott művek az irodalom egy ágához tartoznak, az ún. „pragmatikai költészet"-hez. 

Szili József kérdésére válaszolva az előadó kijelentette, hogy az általa javasolt értelmezés feltehető-
leg minden cselekvéssor magyarázatára alkalmazható. A „praxeológia" tárgyának azonban csak olyan 
cselekvéssorokat tekint, amelyeket nyelv és - a magyarázó szempontjából - csak nyelv hoz létre. 
Nézete szerint a magyarázat „irodalmi módjának" további sajátosságai is a „ tör ténet i" cselekvésekre 
vonatkozó elméletektől való eltérésükkel adhatók meg. Amíg pl. a „ tör ténet i" magyarázat szerint -
Szili József példájánál maradva - a zenekar azért játszik, mert tagjai el akarják játszani, mondjuk, 
Beethoven VII. szimfóniáját és módjukban is áll eljátszani. Az irodalmi cselekvéselmélet megköze-
lítőleg úgy magyarázná ezt a tényt, hogy a VII. szimfónia követeli meg mindazt a tevékenységet, amit 
a zenekar tagjai az első hang megszólaltatásától az utolsóig tesznek, és csak az számít tevékenységnek, 
amit a VII. szimfónia követel meg. 

Veres Andrásnak adot t válaszában az előadó elismeri, hogy a véges eseménysor fogalma közelebbi 
meghatározásra szorul. Mindenesetre az adott összefüggésben nem a zárt illetve nyi tot t cselekmény -
magyarázó elmélettől függő - problémájáról van szó. Első pontosításként azt lehetne mondani, hogy 
véges az az eseménysor, amelyről csak véges mennyiségű információ állhat rendelkezésre, méghozzá 
pont annyi, amennyit az adott eseménysort megjelenítő mű szövege az eseménysorról közöl. 
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VARGA LÁSZLÓ 

AZ IRODALOMELMÉLETI FOGALMAK ALKALMAZÂSA 
KORTÁRS IRODALOMRA 

Az irodalomnak és az irodalomelméletnek* mint művészi gyakorlatnak és az arra 
épülő, arra vonatkoztatott fogalomrendszernek a kapcsolata nyilvánvaló — csupán a jelle-
gét, megvalósulási formáit, de nem a tényét vitatják. Van azonban az irodalomnak egy 
rétege, amely ezt a kapcsolatot kevésbé egyértelműnek mutatja, sőt kapcsolat jellegét, 
tehát kölcsönös egymásra vonatkoztathatóságukat is megkérdőjelezi; s ez a bármely iro-
dalomelméleti fogalomrendszer felállításával egyidejű, élő, kortárs irodalom. Természete-
sen egy irodalomelmélet létrejöttének is megvan a maga időbeli folyamata, de ha már 
összefüggő rendszerként működik, akkor az időben lezárult, befejeződött irodalmi folya-
matok, művek, intézmények mindegyikével szemben elvileg azonos módon alkalmazható 
(feltételezve természetesen, hogy megismerésüknek feltételei egyformán adottak). Egy 
logikai probléma ugyan mindenkor adódik: ahhoz, hogy leírjak egy összefüggésrendszert 
- az irodalmat - annak történetét kell vizsgálnom, ami viszont feltételez egy előzetes 
koncepciót. Az irodalomtudományi gyakorlat ezt az ellentétet éppúgy hidalja át, mint 
ahogy az irodalom gyakorlata a hagyományhoz való alkalmazkodás és az eredetiség igé-
nyének ellentétét. 

Az élő, kortárs irodalomra viszont nemcsak azért vonatkoztatható nehezen egy iroda-
lomelméleti rendszer, mert egy bizonyos mértékig szükségszerűen eltér a rendszer'tár-
gyául, alapjául szolgáló korábbi irodalomtól, hanem azért is, mert folyamatosan változik, 
tehát önmagát állandóan újrafogalmazza. A kortárs irodalomnak ebből az adottságából 
kiindulva az irodalomelméleti fogalmak jellegére, érvényességére vonatkozó kérdések vet-
hetők fel: 

Érvényes lehet-e a jelenben alakuló irodalomra egy — a múlt alapján kidolgozott — 
fogalomrendszer? Van-e szükségszerűen változó, elavuló eleme? Objektívebb-e az iro-
dalomelmélet értékelő tevékenysége a lezárult irodalmi jelenségekkel kapcsolatban, mint a 
jelennel szemben? Van-e önállósága az elméletnek, s ha igen, milyen mértékű? Vissza-
hat-e az irodalomelmélet az irodalmi folyamatra, vagy csupán regisztráló műszerként 
működik? E kérdések összefüggnek egymással, és természetesen megválaszolásukhoz is 
többrétegű, összekapcsolódó fogalomértelmezésre van szükség — az irodalomelméleti ku-
tatások részeként. De a kortárs irodalom és az irodalomelmélet kapcsolatának egyik alap-
eleme talán könnyebben megragadható. Mivel egy mű eredetisége esztétikai értékének 

*A fogalmat „az irodalomra mint tárgyra vonatkozó általánosítások összessége" jelentésben hasz-
nálom, s nem az irodalomtudomány elmélete (metatudomány) jelentésben. 
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szerves része, az igazán jelentős alkotások - létrejöttük időpontjában - csak olyan mér-
tékben vonhatók az akkor érvényesnek tartott elmélet hatókörébe, amilyen mértékben az 
adott mű megőrző jellegű, tehát hagyományt reprodukáló. Egy elvben feltételezett „töké-
letesen eredeti" műhöz nem lehet adekvát semmilyen már létező elméleti rendszer. De a 
gyakorlatban minden mű magábafoglal már felfedezett és megformált művészi tartalma-
kat, ezért szükségszerűen kötődik a már kialakult formákhoz, amelyeknek lehet elméleti-
fogalmi megfelelője. Ám a művészi gyakorlat másik oldala ugyanilyen hangsúlyos: minden 
értékes műalkotás új valóság-elemek integrálását is jelenti, s egyben új formát követel 
magának — így alakítva, tágítva vagy éppen érvénytelenítve a fennálló elméleti rendszert, 
ill. fogalmait. Ha tehát az elmélet az irodalomra érvényes, arra alkalmazható általánosí-
tások, fogalmak rendszere, ha működése az irodalmi folyamatoktól nem független, akkor 
nyilvánvaló a kortárs irodalom esztétikailag értékes részének közvetetten elméleti fogal-
makat „teremtő", az irodalomelmélet-rendszerét megváltoztató jellege is. A változtatás 
iránya és mértéke koronként igen különböző lehet, de szükségszerűsége vitathatatlan. 

Az irodalomelméletnek, az elméleti fogalmaknak az irodalmi alkotások, folyamatok 
általánosításában betöltött funkciója mellett — amit passzív szerepnek tekinthetünk — van 
hatása, visszahatása is a kortárs irodalomra — amit ebben az összefüggésben az irodalom-
elmélet aktivitásának nevezhetünk. Közvetlenül kimutatható, műformáló hatása persze 
nincs, hiszen jellegénél fogva nem lehet olyan szoros a kapcsolata az irodalmi gyakorlattal, 
mint a kritikának. De — részben éppen a kritika közvetítésével — továbbítja az elméleti 
fogalmakban, az értékelő szempontokban megnyilvánuló irodalomszemléleti elveket. Az 
irodalomelméleti fogalmakban általánosított és megfogalmazódott értékrendszer kifejezi 
azt a konvenciót, amelyet az előző korok művészetfelfogása és az irodalomnak, mint 
„techné"-nek, mesterségnek az ismerete, értelmezése együtt hoz létre. Ez a törvénykönyv 
vagy szabály jelleg kétféle hatást válthat ki az írókban: az alkalmazkodást a művészi 
értékteremtés, a siker fokmérőjéhez, vagy ellenkezőleg, az eredetiség vágyát, az eltérés 
kényszerét a hagyomány-szentesítette modellektől. Ebben az értelemben, ilyen mértékig 
kölcsönhatásnak nevezhető az irodalomelmélet és a kortárs irodalom kapcsolata. 

Az irodalomelméleti fogalmak és az azok érvényességét kétségbevonó új irodalmi jelen-
ségek konfliktusát az irodalomelmélet általában a kérdésessé vált kategória jelentéstartal-
mának tágításával igyekszik áthidalni. Ez azonban rendszerint megbontja az adott fogalmi 
rendszer koherenciáját, illetve gyakran hasznavehetetlenné bővíti magát a fogalmat. Mivel 
ez a jelenség az „irodalomelmélet és a kortárs irodalom"-témakör egyik jellegzetes eleme, 
a továbbiakban egy erre vonatkozó példával, a műfaj-fogalom XX. századi értelmezés-vál-
tozásával foglalkozom. 

A XX. század irodalmi gyakorlata annyi „szabálytalan" azaz a régi korok irodalmát 
általánosító műfaj-kategóriákon túllépő műalkotást hozott létre, hogy felül kellett vizs-
gálni a műfaj-fogalom általánosan elfogadott meghatározását, értelmezését; a kanonikus 
műfajok (műnemek) alapelveit is. Ebben a felülvizsgálatban kiderült, hogy a szemléleti 
vagy magatartás-alaptípusokra épült műfaj-értelmezés befejezettségre, kizárólagosságra 
törekvésében hordozza saját kritikáját is. Mindenekelőtt kétségbe vonható, hogy csak e 
három szemléleti vagy magatartásforma létezik. De ha elfogadjuk is kizárólagosságukat, ez 
csupán annyit jelent, hogy ténylegesen ható műfajteremtő elveknek ismerjük el őket. 
Nem lehet azonban bizonyítani sem azt, hogy tiszta formában hatnak, sem azt, hogy 
rajtuk kívül nincs más műfajteremtő erő. Márpedig ez lehetett volna az új, szabálytalan 
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jelenségek megnyugtató kezelésének jogalapja. A műfajok létrejöttében munkálkodó hatá-
sok közötti rangsor viszont annyira esetenként változó, hogy ezen az- alapon sem emel-
hető ki általános érvénnyel a három szemléletmód. Ezt a dilemmát igyekezett Emil 
Staiger úgy megoldani, hogy a szemléleti formákat csak általános eszményként létezőknek 
tételezte, amelyekhez a megvalósult műalkotások csak közelednek, de amelyeket nem 
fednek teljesen. Nem fogadja tehát el a tiszta műfaj — a líra, az epika, a dráma — létezését, 
hanem lírai, epikai, és drámai - lényegében stilisztikai — fogalmakról ír, s ezek ideáját 
tartja műfajteremtőnek. S mint ahogy ezek a szemléleti formák is együtt jellemzik az 
emberi világot, a nekik megfelelő irodalmi kifejezés-típusok is közösen alakítják ki egy-
egy konkrét mű alakját, s a műfaji csoportokat, de sohasem kizárólagosan a lírai, epikai 
vagy drámai elem. Ezzel azonban Staiger csak megkerüli a problémát, a műfaj-fogalom 
érvénytelenné válását az új irodalmi formákra. 

További fogalom-tágító, fogalom-mentő magyarázatok is létrejöttek a ténylegesen 
ható, de részleges érvényű szabályok általánosításával. Az időviszonyok szerepe a műalko-
tások műfaji sajátosságainak kialakulásában nyilvánvaló és lényeges. A kizárólagosságra 
törekvő értelmezések azonban, amelyek egy-egy időelemre szűkítik a tényleges időviszo-
nyokat - pl. a líra = a jelen, az epika = a múlt, a dráma = a jövő sémája — a művekkel való 
szembesítést nem állták ki. Az ellenhatás sem maradt el; Käte Hamburger pl. a fikción 
alapuló műfajokat kivonta az idő-vizsgálatból, mert szerinte nem mérhetők a mindennapi 
élet időfogalmaival. Hasonló a helyzet az egyes nyelvi funkciók, mint alapműfajokat 
létrehozó erők működésével : önmagukban nem adnak egyértelmű elhatárolási lehetőséget. 
Az ábrázoló funkció pl. nemcsak az egyik vagy másik műfaj sajátossága, hanem más nyelvi 
funkciókkal együtt több műfaj jellegének kialakításában is szerepe van. 

A XX. századi irodalmi műformák változatosságának szorításában létrejött műfaji 
kutatások nem hoztak meggyőző eredményt kitűzött céljukat tekintve. Az viszont a 
tudományos kutatás általános sajátossága alapján is érthető, hogy majdnem minden eset-
ben a műfajok egy-egy történeti aspektusa vált világosabbá - miközben a műfaj mint 
fogalom egyre használhatatlanabb lett. 

A műfajértelmezések ellentmondásossága, a nem megnyugtató eredményű normatív 
fogalomhasználat kialakította a műfaj fogalmának a kor változatos müformájú irodalmá-
hoz radikálisan „alkalmazkodó", negatív meghatározását; minden műfaji különbség taga-
dását, tehát a fogalom megszüntetését. A végső lépést a műfajnorma ellen Benedetto 
Croce tette meg; az ő nevéhez fűződik a műfaji különbségek teljes tagadásának tételes 
megfogalmazása. Croce a fogalmi gondolkodást illetéktelennek tartotta esztétikai törvé-
nyek kifejezésére, mert — szerinte — a forma, mint maga is kifejezés, kifejezhetetlen. Az 
intuícióként értelmezett művészetet pedig minden fogalmi gondolkodás feltétlen előzmé-
nyének tekintette, ebből következett az az álláspontja, amely szerint alapvető tévedés a 
második fokból, a fogalmiból kiindulva levezetni az első fok, a művészet törvényeit, tehát 
minden esztétikai különbségtétellel együttjáró csoportosítás hamis. Az egységes irodalom 
feloszthatatlan, közte és az egyes konkrét műalkotások között semmiféle közvetítő kate-
gória nem létezik — a műfaj-fogalom tehát nem-létező tartalmat jelentene. Ha nem is 
ennyire végletesen és más filozófiai, esztétikai érveléssel, de a műfaj-fogalom tagadása 
különböző elméletekben szerepet játszik. De amennyire joggal vonható kétségbe a merev 
szabálygyűjteménnyé változtatott műfajelmélet értéke, annyira kétségtelenül megfigyel-
hető a korszak irodalmi alkotásai közötti belső csoportosulás is. Ezek a valóságos kapcso-
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latok állandóan változó tartalmukkal szüntelenül mozgásban tartják az egyes műfajok 
(nem műnemi jelentésben!) kereteit s minden műfaji kategóriát megújítanak. Csak a 
konkrét műalkotásban válik érvényessé a művek közötti kapcsolatok alapján meghatáro-
zott műfaj-fogalom, amely egy adott irodalmi állapot rögzítése, s csak akkor nem válik 
már megfogalmazása pillanatában túlhaladottá, ha a merev körülhatárolás helyett a válto-
zás irányát jelzi. így az irodalomelméletnek a kortárs irodalomhoz való alkalmazkodása a 
műfaj-kategória elvetésével nem nevezhető sikeresnek; csak a fogalmat szüntette volna 
meg, nem az elméleti problémát. 

E probléma jellege és az elmélet, a fogalomalkotás, illetve fogalom-átalakítás feladata 
világosabbá válik, ha megvizsgáljuk a műfaj kategóriák változásának két jól elkülöníthető 
(nemcsak a XX. századra érvényes) alaptípusát. Ha műfajkeveredéssel új műfaj alakul ki, 
pl. a tragikomédia, az „eredeti" műfajú művek egyre ritkábbak lesznek, tiszta típusukban 
inkább csak az új, a „kevert" műfaj megjelenése előtti korokból elemezhetők. Az eredeti 
műfajfogalmak is egyre inkább irodalomtörténeti kategóriává válnak, a kortárs kritika pl. 
már alig használhatja őket. Ha viszont egy műfaj valamelyik sajátossága egyeduralkodóvá 
válik az új művekben (pl. a pszichológiai jellemvonások szerepe a regényben), az így 
kapott új műfaj-fogalom, pl. lélektani regény az irodalomtudomány fogalom-apparátusá-
nak arra a helyére kerül, amelyen előzőleg az eredeti fogalom (regény) volt, az pedig egyre 
kevésbé pontos, majd rendszerint elmosódott jelentésű lesz. Egy műfaj-fogalom jelzős 
megszorítása műidig is az adott műfaj tartalmának megváltozására utalt; az új műformák 
már nem szoríthatók az alapkategóriába. De a jelző nélkül használt fogalom ettől kezdve 
már nem azonos régebbi önmagával; megindult egy olyan folyamat, amelyben az alapkate-
gória egyre több, egymástól jelentősen különböző művet fog össze, s egyre csökken, majd 
minimálissá válik azoknak a tartalmi jegyeknek a száma, amelyek egyformán érvényesek a 
fogalom alá vont összes műre. Ez természetesen alapvető változást jelent a kategória 
alkalmazhatósága szempontjából is, már csak a hagyomány tartja életben. 

A műfaji fogalmak tartalmának állandó változása eredményeként egymás mellett élhet-
nek aktuális (az adott kor irodalmi alkotásainak is megfelelő) és csak egy rövidebb-
hosszabb, de mindenképpen elmúlt korszakra érvényes műfaj-fogalmak. Az előzőek közé 
tartoznak az új és a hosszabb idő óta azonos tartalmú műfajok, míg az utóbbiak közé a 
teljesen megszűnt műfajok, illetve a megváltozott tartalmú fogalmak eredeti jelentésük-
ben. Egyes fogalmak ezáltal a gyakorlatban kettős vagy több jelentésűekké válnak: egy 
aktuális és egy vagy több, csak az elmúlt irodalmi korszakokra érvényes jelentésben 
ismertek. Ez természetesen félreértésekre ad okot a fogalom alkalmazásában, ha nem 
határozzák meg, melyik irodalmi korról van szó. Tehát csak érvényességi határaikon belül 
lehet ma már eredményesen alkalmazni a műfaji fogalmakat; s az alkalmazási szabályukat 
az irodalomtudománynak újra meg újra megkell fogalmaznia, követve e fogalmak valósá-
gos tartalmi változásait — maga a műfaj-fogalom pedig csak a történelmileg konkretizált 
változataiban használható. A műfaj-fogalom jelentésváltozásainak oka nem az irodalom-
szemlélet megváltozása, nem egy új irodalom-fogalomból következik, hanem az irodalom 
változásai tették szükségessé - lévén az irodalomra, mint tárgyra vonatkozó fogalom. 

A kortárs irodalomnak és az irodalomelméletnek az előzőkben vázolt kapcsolatát — 
amelyet a műfaj-fogalom változásaival illusztráltam — nemcsak az elmélet és a művészi 
gyakorlat általános példájaként tartom fontosnak, hanem azért is, mert egyre fokozódó az 
időszerűsége. A bármely kor élő irodalmának elméleti megközelítésében felmerülő problé-
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mák különös hangsúlyt kapnak a XX. században. Most ugyanis nemcsak a természetesen 
- mondhatni spontán módon — létrejövő változások alakítják át az irodalom arculatát, 
hanem a tudatos, egyértelmű eredetiségre, változtatásra törekvés hatja át az egész korszak 
irodalmát. A korábban majdnem mindig magasra értékelt hagyományőrzés veszített fon-
tosságából, s nem felszíni divatként, de - az elmúlt évtizedek tanúsága szerint — a lénye-
gének mutatkozik a folytonos megújulás. A legfontosabb változás — amelyre itt csak 
utalhatok — az irodalom funkciójának új értelmezésében fogalmazódhat meg: az irodalom 
alapfunkciójává az esztétikai érték teremtése válik, ami nyilvánvalóan maga után vonja 
nemcsak az irodalom változását, hanem az értelmezés és az értelmező fogalomrendszer 
megváltozását is. Ez pedig szükségszerűvé teszi, hogy az irodalomelmélet olyan módszere-
ket keressen, amelyekkel kevesebb abszolút értéket tételez saját rendszerében, e relativizá-
lódás ellentételeként viszont érvényességi köre kibővül; az elméleti kategóriák megfogal-
mazásával egyidejű irodalmi folyamatokat is jobban átfoghatja. így a kortárs irodalom 
olyan kihívásnak tekinthető az irodalomelmélet számára, amely fogalomrendszerének 
állandó megújítására kényszeríti. 

Vitaismertetés 

Könczöl Csaba helyeselte az előadás azon törekvését, hogy az irodalomelmélet hasznosságának 
kérdését tárgya, az irodalom szempontjából nézve veti fel. Szerinte e tekintetben lényeges változás 
mutatkozik századunkban. A XIX. századig az. irodalomtudomány inkább kommentárigénnyel közelí-
tett az irodalomhoz, tehát a természettudományokhoz hasonló módon, kívülről reflektált, rajta kívüli 
tárgyként kezelte az irodalmat. A XX. század új vonása, hogy a tárgyra vonatkozó reflexió mindinkább 
igyekszik belsővé válni; az elméletben markáns kreatív igény jelentkezik, s ez legdrasztikusabban az 
avantgarde és neoavantgarde mozgalmakban mutatkozik meg, így pl. a Tel Quel és a nouveau roman 
vagy az orosz formalisták és orosz futuristák kapcsolatában. Korábban a kimondatlan előfeltevés az 
volt, hogy egyfelől létezik a spontánul fejlődő irodalom, művészet, másfelől pedig a tudomány, amely 
a spontán folyamatokat megállapítja, leírja, kodifikálja. Századunkban a helyzet megváltozott, az 
elmélet kreatív igénnyel lép fel a spontán alkotással szemben. 

Bojtár Endre ellenvetésére, miszerint a hegeli filozófia és a romantikus művészet vagy a pozitiviz-
mus és a naturalista irodalom közöt t már korábban is ilyen viszony volt, Könczöl Csaba azzal érvelt, 
hogy a XX. század új jelensége az, hogy az elméleti krédó megelőzi a műalkotásokat, amelyek megfe-
lelni igyekeznek neki, s legfőképpen pedig az, hogy e krédó manapság konkrétan poétikai-esztétikai, 
anyagszervezési-technikai program. 

Veres András azzal a kiigazítással látta elfogadhatónak Könczöl gondolatát, hogy koronként az 
elméletben valóban megfigyelhető egy ilyen kettősség: egyfelől léteznek koncepciók, amelyek nem 
közvetlenül a művészeti gyakorlatban gyökereznek, hanem utólag, fogalmi szinten vagy más rendszer-
ben helyeznek el adott művészeti jelenségeket, másfelől pedig léteznek egyszerre teoretikus és művé-
szeti koncepciók, amikor is mintegy együtt dobban a teoretikus és a művész szíve. Ez azonban nem 
sajátosan XX. századi jelenség, hanem mindenkor előfordult. 

Könczöl Csaba ekkor a XX. század új jelenségére vonatkozó elgondolását olyan értelemben ponto-
sította, hogy most keletkeztek olyan műalkotások - amilyen pl. Malevics Fehér négyzet fehér alapon 
c. festménye - , amelyek nem képesek spontán műélvezetet kiváltani, ha leválasztjuk róluk azokat az 
elméleti megfontolásokat, amelyek létrejöttükhöz elvezettek. A korábbi művek, pl. a romantikus 
festmények viszont alkalmasak voltak a spontán műélvezet kiváltására a hozzájuk vezető gondolati út, 
művészeti ideológia ismerete nélkül is. 

Nyíró' Lajos hozzászólása szerint e problémának olyan vonatkozása is létezik, hogy a modern 
művészeti mozgalmak a hagyományos kategóriákat — egyfajta provokatív-agitatív attitűddel - a visszá-
jukra fordít ják. így jött létre pl. az antiregény vagy az antidráma fogalma. Ezek voltaképpen nem 
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tudományos kategóriák, s az irodalomelméletnek újra kell fogalmaznia ó'ket, hiszen nyilvánvaló, hogy 
az antiregény is regény és az antidráma is dráma: valójában egyik sem lép ki a műfaji keretből, nem 
fordul szembe azzal, csupán a korábbi műfaji hagyományokkal fordulnak szembe. Veres András ezt a 
gondolatot azzal egészítette ki, hogy az antidráma esetében égy sor befogadásszociológiai-kultúr-
szociológiai probléma is felmerül, pL a jelenség szokatlan méretű publicitása, aminthogy merőben 
publicisztikai jellegű attitűd már az is, hogy az antidrámát antidrámának nevezik azért, mert eltér 
néhány olyan szabályszerűségtől, amelyet a drámai műfajban megszoktunk. 

Bonyhai Gábor kifejtette, hogy külön, részletes elemzést igényelne az irodalomtudomány és az 
irodalom lehetséges kapcsolattípusainak feltérképezése, s úgy vélte, hogy a Könczöl Csaba által hasz-
nált „reflexió" terminus nem alkalmas a szóban forgó kapcsolat megjelölésére. It t többről van szó, az 
irodalomtudomány egyfajta bekapcsolódásáról az irodalomba mint kommunikációs folyamatba. Mi 
több, a magasabb, elvontabb elméleti szintek hasonló kapcsolatait is elemezni kellene, hiszen az 
irodalomelmélet vagy metairodalóm-tudomány már nem közvetlenül az irodalom kommunikációs 
folyamataiba kapcsolódik be, hanem az irodalomtudományéba, s ennek közvetítésével kerül kapcso-
latba az irodalommal. Az irodalomelmélet funkciójának, hasznának, értelmének problémáját csak 
akkor tudjuk megoldani, ha azt vizsgáljuk, miként kapcsolódik be ezekbe a kommunikációs folyama-
tokba. Megfigyelhető ugyanis, hogy az alsóbb szintekről mindig felhangzik az a vád, hogy a magasabb 
szintek szükségtelenek. A gyakorlati emberek sokszor nem látják, mi értelme van az irodalomnak, a 
művészetnek, az írók, művészek fölöslegesnek tekintik az irodalomtörténetet és kritikát, az irodalom-
történészek és kritikusok meddőnek ítélik az irodalomelméletet. 

Veres András reális problémaként jelölte meg azt is, hogy az irodalomteoretikusokat milyen 
viszony fűzi a kortárs irodalomhoz. Megfigyelése szerint a múltbeli, többé-kevésbé már lezárt vagy 
nyugodtabb körülmények között tanulmányozható irodalom jelenségei alkalmasabbak arra, hogy el-
méletileg modellálhatok legyenek, s az üyen eredmények birtokában esetleg könnyebb a kortársi 
alkotások megközelítése is. Elképzelhető pl., hogy a XVIII -XIX. századi regény narrációtípusainak 
vizsgálata után másképp, jobban tudunk majd elemezni egy mai regényt, míg az, aki nincsen birtoká-
ban ilyen eredményeknek, zsákutcába jut , abszolút újnak vél régi jelenségeket stb. A kortárs alkotá-
sokra általában minden elméletíró érzékenyebb, s ez azt a veszélyt rejti magában, hogy az üyen művek 
vizsgálatából kiindulva túl hamar túlságosan általános érvényű megállapításokhoz jut . (Ilyenfajta 
veszélyt érzékel Könczöl megközelítésében is.) Az üyen elméletek általában túl általánosak, nem eléggé 
specifikusak. 

Veres András e gondolatait Nyíró' Lajos azzal egészítette ki, hogy jóüehet azt szokás állítani, hogy 
az orosz formalisták a futurizmus teoretikusai, valójában e szerzők munkásságának igen kis töredéke 
foglalkozik konkrétan futuristákkal. Sokkal többet írtak Gogolról, Puskinról, Lermontovról, D o s z t o 
jevszkijről; ám olyan módon, hogy e klasszikus példák mindig a modern irodalom magyarázatául 
szolgálnak. Hatásuk sem úgy értendő, hogy Majakovszkij vagy Hlebnyikov megjelenéskor menten 
elolvasta Tinyanov, Eichenbaum vagy Zsirmunszkij írásait, hanem úgy, hogy párhuzamosan működtek, 
s a formalisták mintegy megteremtették azt a szeüemi atmoszférát, amely a modern művészet megérté-
séhez szükséges volt. 

Könczöl Csaba szerint Nyíró' Lajos gondolatai arra is rávüágítanak, hogy az irodalomelmélet s 
általában az irodalomtudomány egy legitimációs szerepet is betölthet a modern irodalmi törekvések 
érdekében: Sklovszkij, amikor az osztranyenyije vagy a zaum jelenségeit kimutatja az óorosz szövegek-
től, a népköltészettől Tolsztojig, akkor legitimálja a futuristákat. 

Bojtár Endre ellenvetésére, miszerint nem minden társadalomban van szükség ilyen legitimációra, 
Bonyhai Gábor azzal reflektált, hogy a legitimáció megkülönböztetendő a kanonizációtól, a kanonizá-
ció pedig az egyszerű tekintély-kinyüvánítástól, Könczöl Csaba pedig úgy pontosította gondolatmene-
tét, hogy legitimáción egy új konszenzus kialakítását érti. A radikálisan új művészeti jelenségek mindig 
irritálják a konszenzust, s ezt az irritációt le lehet vezetni úgy, hogy az új jelenségeket összefüggésbe 
hozza hagyományos és már legitimált konszenzusokkal, s bemutatja, hogy nem valamiféle elfogad-
hatatlan, minden korábbi hagyományt sutba dobó dologról van szó, hanem logikus folytatásáról 
olyasminek, ami már legitimált példákban korábban is megvalósult, s e korábbi példák kulcsot 
szolgáltatnak az új jelenségek megértéséhez. 

Szili József felhívta a figyelmet, hogy ez a legitimáció nemcsak úgy mehet végbe, hogy az irodalom-
történetben klasszikusnak számító tekintélyekre hivatkoznak, hanem úgy is, hogy az új irodalomköve-
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telményeknek megfelelően átértékelik az irodalomtörténetet. Ez történt a modern angol irodalomban 
is, amikor nem Miltonra, Shakespeare-re, Dickensre hivatkoztak, hanem a múlt addig homályban 
maradt alkotóit vették elő, Emily Dickinsont, akinek életében összesen nyolc verse jelent meg, Gerard 
Hopkinst, aki haláláig egyáltalán nem publikált. Horváth Iván és Könczöl Csaba magyar példákkal is 
alátámasztotta Szili e gondolatait. 

Miután elnöki minőségében Nyíró' Lajos felhívta a figyelmet arra, hogy a hozzászólások igen messze 
távolodtak az előadás szövegétől, Szerdahelyi István megkérdezte Varga Lászlót, milyen elvi alapon 
vitatja - a valóban vitatandó - líra—dráma-epika felosztást. Válaszában az előadó kifejtette, a műfaji 
fogalmak változásának példáját azért hozta fel, hogy igazolja kiinduló feltételezését, mely szerint a 
tárgyelméleti fogalomrendszereknek lehetnek olyan elemei, amelyeknek elavulásában közvetlenül ki-
mutatható hatása van az adott elméletet érvényesnek elfogadó kor idején születő műveknek. Egyéb-
ként pedig tudománytörténeti tényként kezeli azt, hogy egyetlen olyan teljes rendszert nyújtó modern 
műfajelmélet sincs, amelyik megnyugtatóan igazolta volna azt, hogy az irodalmi művek valóban csak 
három osztályba, a líra, dráma és epika osztályába sorolhatók. Ez pedig nem véletlen, mert éppen az 
utolsó száz évben gyorsult fel az irodalomban egy olyan fejlődési tendencia, amelyik megnövelte az 
olyan alkotások számát és jelentőségét, amelyek e három kategória egyikébe sem sorolhatók be egyér-
telműen, tehát ez a korszak eleve e műfajelméleti konstrukció ellen hat, s a műnemfogalmak kiürese-
dése nem véletlen. 
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HORVÁTH IVÁN 

TÖRTÉNETI POÉTIKA ÉS MAGYAR IRODALOMISMERET 

Az irodalmi múlt konvenciórendszereiben való eligazodás volt a célom akkor, amikor 
Balassi-versek elemeinek jelentésvizsgálatához korabeli irodalmi kontextusokat dolgoztam 
fel. A történeti poétika jelszava a „mindent a maga mércéjével". Azonban hiába mondja 
Horváth János — a Magyar irodalomismeret konvencionalizmusának védelmében —, hogy 
,A tárgyi hűség követelménye kizár minden apriori-rendszerező elvet, minden elfogultsá-
got, alanyiságot, önkényt",1 jól tudjuk, saját konvencionalizmusunk sem egészen a pos-
teriori. Hiszen mindenki, aki a múlt irodalmában egy kevéssé elmélyed, önkéntelenül is 
úgy tekinti a művek e történeti sorát, mint amely őhozzá, az ő pillanatához vezet el. 
Mégha mindent a maga mércéjével óhajt is mérni, szubjektivitása akkor is óhatatlanul 
bennemarad, s értékrendje egy saját irodalomtörténeti fejlődésvonalat konstruáltat vele, 
víziót, mely implicit marad, vagy kimondódik. így keletkeznek azok az irodalomtörténeti 
szintézisek, amelyek a múltszázadi realizmus alkotómódszerére emlékeztető műveket 
válogatják ki az irodalmi múltból, vagy a népi gyökerűeket, megkreálva pl. a „népi huma-
nizmus" elrettentő fantomját, vagy amelyek a nemzeti eszme kifejezőjévé tennének meg 
mindent, amihez intellektuálisan hozzá tudnak férni. Azok a fejlődéskoncepciók, amelyek 
saját keletkezési pillanatuk igazolása végett az irodalomtörténeti folyamatból egyes moz-
zanatokat önkényesen kiragadnak és saját telivérűségük bizonyítékaiként rögzítenek, csak 
azt árulják el, hogy a folyamat nagyobb része reménytelenül ellentmond állításaiknak. Ezt 
a csapdát nem lehet kikerülni. Az irodalomtörténet bukásában René Wellek számos oldal-
ról megvilágítja ezt a gondolatmenetet, amelyet Jan Huizinga a következő formulában 
foglalt össze: „a történelmi gondolkodás mindig teleologikus".2 

Az itt jelenlévők közül néhányan a befogadásesztétika hívei. Bár közülünk csak Bojtár 
Endre és Szegedy-Maszák Mihály dolgozott ki befogadás-elméleteket, Balassi-könyvem tör-
téneti poétikai módszere is e konvencionalizmus egy változatának tekintendő. Az irodalmi 
művet egyikünk sem a szöveggel azonosítja, hanem úgy tartjuk, hogy a szöveg és a befo-
gadó együttműködése, hiszen az irodalmi művekről csak olvasatok nyomán van egyálta-
lán tudomásunk. Nemcsak a szöveg, hanem a befogadó is dönt abban, hogy a szöveg benne 
esztétikai tárgyat hoz-e létre vagy mást. Az olvasót, akin az irodalmi mű sorsában oly sok 
múlik, ugyanúgy, de nagyobb joggal tartjuk az irodalmi folyamat főszereplőjének, mint 
ahogy valaha, az alkotáslélektan virágzása idején, az írót tartották annak. Számunkra, akik 

1 Horváth János: Magyar irodalomismeret, in Tanulmányok, 1956, 12. 
2René Wellek: in Helikon, 1971, 12. idézi. 
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az olvasó részéről minden esetben alkotó hozzájárulást tételezünk fel, az irodalomtörténet-
írásban óhatatlanul bennemaradó szubjektivitás nem csődöt, hanem szükségszerű kiinduló-
pontot jelent. Az egzaktság, a precízió igénye így természetesen nem felel meg annak a -
tájékozatlanok körében még ma is élő — pozitivista ábrándnak és babonának, hogy a szub-
jektivitás kiküszöbölendő, hiszen ez értelmetlen kijelentés. Annál szigorúbban kell vennünk 
az egzaktság értelmes változatát, a ny flt kártyák elvét, vagyis azt, hogy meghatározott anya-
gon, meghatározott stratégiával dolgozunk, oly módon, hogy az anyag kiválasztásának, az 
alkalmazott stratégiának és e stratégia egyes lépéseinek szükségességéről explicit formában 
számot tudjunk adni. Amikor tévedünk, az átlátszó logikai szerkezet következtében az 
olvasó azonnal rámutathat a hibára: „Itt ." Művünknek marad olyan része is, amin nem 
lehet vitatkozni. Ez metafizika, olyan értékrendre való rejtett vagy nyílt hivatkozás, mely 
az irodalomkutató olvasó privát befogadási készülékét jellemzi. Elsősorban nyilván magát 
az irodalomkutató olvasót minősíti, hogy az általa vizsgált szövegekben a nemzeti eszme 
kifejeződésének, az esztétikai élménynek, a realista valóságábrázolásnak vagy a népi 
gyökereknek örül-e mindenekfelett. 

Az én metafizikám gyökere az esztétikai élmény, amelyet az olvasás nyújt. Az jelzi ezt 
igen világosan, hogy nyomatékosan hallgatok róla, hogy az esztétikai (filozófiai) helyett a 
közvetítő poétikai szempontot alkalmazom, s azt is mintegy a műfajelmélettel azonosítva: 
vagyis úgy vizsgálom az irodalmi jelentést (konnotációt),hogy módszeresen elzárkózom az 
egy-művel való szembenézéstől, és megállok a műfajelmélet elvont tipológiai gondolkodá-
sánál. De akár esztétikát (filozófiát), akár poétikát művelek, nyilvánvalóan művészet 
számomra az irodalom. 

Ezt a metafizikai álláspontot a konvencionalista szemében elteijedtsége maga is védi. 
Nem ritka, Arisztotelésztől a strukturalistákig még az irodalomkutatók körében sem ritka 
az esztétikai érték primátusa az olvasásban. Konvenció-szentesítette érték ez a modern 
magyar irodalomban is, s valóban, a mai magyar irodalom szempontjából sem tartom 
egészen közömbösnek, amit Balassi vers- és kötetkomponálásáról, a magyar konvencióhoz 
és az egyetemes tradícióhoz való viszonyáról, s itt szellemi különállásának bátorságáról, a 
populáris regiszterből való kiemelkedéséről írtam. Balassi-könyvem más vonásai, pl. Balassi 
szellemi portréjának hiánya, a lekerekítésektől, befejezettségtől való tartózkodás, szintén 
az esztétikai érték egy modern értelmezésével hozhatók összefüggésbe. 

Az esztétikai értékre ügyelő olvasás megítélésében nincs közmegegyezés közöttünk. 
Bojtár Endre úgy véli, hogy a befogadás három szintjének (struktúra-élmény, jelentés-

élmény és esztétikai élmény) megfelelően három befogadótípus különíthető el.3 Az első 
csak a struktúrát fogja fel, a szöveg benne csak morfológiai tárgyat hoz létre. Ennek a 
típusnak kedvelt olvasmánya lehet a bűnügyi regény, melynek jelentése és esztétikai 
értéke nem feltétlenül, struktúrája feltétlenül van. Ha mást olvas, azt is ilyennek olvassa. 
A második típus a jelentésre (is) érzékeny. Az ilyen olvasó a műben szemantikai tárgyat 
lát. Neki minden regény kulcs- vagy dokumentumregény. A harmadik típus számára a mű 
nemcsak morfológiai és szemantikai, hanem esztétikai tárgy is, mivel szabadság-élményt 
szerez olvasójának. (Bojtár nem riad vissza az esztétikai élmény metafizikájának meg-
magyarázásától.) Bojtár szerint tehát nemcsak a szövegek különülnek el érték szerint, 

3Bojtár Endre: Az irodalmi mű értéke és értékelése, in A strukturalizmus-vita, 1. köt. összeáll. 
Szerdahelyi István, Bp., 1977, 152 -187 . 
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hanem a befogadói készülékek is. A leggazdagabb befogadói készülékkel rendelkező, az 
esztétikai élményhez eljutó olvasó áll a ranglétra legmagasabb fokán. Egy ilyen elképzelés 
minden további nélkül szentesíthetné az általam is — a poétika közvetítésével — köve-
tett esztétikai szempontot. 

Bonyolultabb a helyzet Szegedy-Maszák Mihály kevésbé hierarchizált, szabadabb elvű 
elgondolásával.4 Szerinte olvasni annyi, mint konvenciórendszereket elsajátítani. Olvasó 
az irodalomkutató is. Különbözése csak fokozati: ő elvben sokkal több konvenciórend-
szerben és sokkal mélyebben jártas, mint a nem-hivatásos olvasó. Nincs itt se jó, se rossz 
olvasat, csak viszonylag jó és rossz. Bízik abban, hogy az ismeret elvileg örökké bővíthető, 
és hogy így a legbonyolultabb rejtjelezésű szöveg rejtjelkulcsa, konvenciója is egyszer létre-
hozza a maga olvashatóságát. Ez az elgondolás óhatatlanul bagatellizálni kénytelen esztéti-
kai és nem-esztétikai szempontú olvasás rangkülönbségét. Ha feltétlen konvencionalisták 
vagyunk, minden konvenciót egyaránt tisztelünk, és nem különböztethetünk meg rosszat 
és vállalandó jót. Jelentős erőfeszítéseket tesz Szegedy-Maszák, hogy jelelméleti alapon 
kitüntesse az általa is előnyben részesített esztétikai érték konvencióját. Ez a konvenció a 
befogadótól a legnagyobb erőfeszítést követeli meg, így azt, hogy különbséget tudjon 
tenni jelentő és jelentett között , hogy megfelelő felkészültsége legyen a konvenciók 
közötti eligazodáshoz, hogy kellőképp nyílt legyen, akár értékrendjének válságát is koc-
káztatva a befogadás hatására stb. 

Nem kívánok választani a két elgondolás közül. Lehet, hogy Bojtár rendszere túl 
elvontan különíti el a struktúra-élményt, a jelentés-élményt és az esztétikai élményt az 
olvasásban. Lehet, hogy Szegedy-Maszák konvencionalizmusa épp ellenkezőleg, túlságosan 
viszonylagos. Lehet, hogy ő egyelőre nem kívánta még megfelelően kitüntetni az esztéti-
kai értékre irányuló olvasást, azt a történetileg is kétségbevonhatatlan jelentőségű, Arisz-
totelésztől máig igen elevenen élő konvenciót, hogy az irodalmat poétikai (műfajelméleti) 
megközelítésben tárgyaljuk, és hogy ennek a tárgyalásnak mindig az esztétikai mű-élmény 
a fedezete. Nekem, aki erősen vonzódom az irodalomkutatás olyan klasszikus területei 
felé, mint az irodalomtörténet (Balassi-könyvemnek is egyik alapeszméje a „vissza az 
irodalomtörténethez"), nekem kétségkívül feladatom a ma eleven esztétikai és poétikai 
szempont történeti voltának, mélységes konvenció jellegének bizonygatása. 

* 

Ma kétségkívül erős konvencióhoz kapcsolódik az az olvasó, aki mindenekelőtt esztéti-
kai várakozással olvas minden irodalmat, így a 16. századit is. Balassi ilyen olvasójának a 
közhiedelemmel ellentétben nem kell feladnia a történeti hűség elvét, mivel ez a konven-
ció Balassi korában éppúgy eleven és Balassi kompetens olvasásához nélkülözhetetlen volt, 
mint ma. 

Balassi maga több olyan nyilatkozatot tett, melyek olvasóját az esztétikai szempontú 
befogadás konvenciójának alkalmazására szólítják fel. Utolsó szerelmesvers-ciklusának 
nyilván minden olvasója megegyezik abban, hogy a költő azért írhatta róluk (Batthyány 
Ferenchez, 1593,márc. 21.): „Nem rosszak bizony, az mint én gondolom!", mert lénye-
gesnek tartotta, akárcsak mai olvasói, e versek esztétikai értékét. A Szép magyar comoe-

4 Szegedy-Maszák Mihály: in Literatura, 1978. 
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dia bevezető szavai szerint ez a műve kifejezetten gyönyörködtetés céljából készült: „Ha 
mindenkor csak az erős tél uralkodnék ez világon, s korosként minden időben csak az 
nagy hó és jéggel volna az föld be borulva, az fü\ek s az fák hogy mutathatnák az ő szép 
virágokat, s hogy adhatnának jó gyümölcseket? Ezen képpen, ha valami mulatság és 
vígasság meg nem könnyebbítené azt az nagy terhet és gondot, mely az emberekre szál-
lott, hogy tartana sokáig az emberi állat? Annak okáért én is, midőn nagy búsulásban 
volnék, hogy azban, az kiben minden reménységemet Isten után vetettem vala, meg 
csalatkozám, akarám ez Comoediában nyerhetetlen jóm után valami búmot elvennem, 
vagy inkább valamennyire meg e n y h í t e n e m . . . " S később: műve célja, hogy „az szomo-
róknak is örömet s víg kedvet hozna". A Szép magyar comoedia ajánlásában bejelenti, 
hogy egy másik művét (verseinek gyűjteményét) is átnyújtja majd az ajánlás címzettjei-
nek, s ez a másik kompozíció is majd „gyönyörködteti ti Kegyelmeteket". 

Könnyű belátni, hogy ha az irodalomnak legfőbb feladata az esztétikai hatás felkeltése, 
akkor az irodalommal kapcsolatos minden egyéb utilitarizmus érvényét veszti. Arra a 
plátói és arisztotelészi eredetű kérdésre, hogy hazudik-e a költő, s előbbrevaló-e nála a 
történetíró, Balassival egykorú radikális irodalomelmélet-írók (Francesco Patrizi és még-
inkább Sir Philip Sidney) úgy feleltek, hogy legfeljebb a történetíró hazudhat, mivel ő 
vagy igazat, vagy hamisat mond, a költő ellenben, mivel nem állít, nem tud hazudni. Ez a 
ma is változatlan érvényű elgondolás az irodalom fikciós mibenlétéről — vö. még Dante 
híres meghatározásával: „fictio rhetorica musicaque posita" - nem sok 16. századi 
magyar szerzőre illik, de Balassira feltétlenül. Ha Tinódi pl. azt mesélné, hogy az 1552-i 
egri ostromban a törökök győztek, furcsállnánk a dolgot, nem értenénk, miért hazudik, 
hiszen Tinódi mindig állít. Ha ellenben Balassinál azt olvassuk, hogy ő álmában Cupidóval 
találkozott, aki ezt és ezt mondta neki, akkor eszünkbe se jut feltenni a kérdést, hogy 
Balassi csakugyan ezt álmodta-e, mivel ő sosem állít. 

Az utilitarizmus szempontjából az esztétikai célú irodalom öncélú. Ennek megfelelően 
nem művelhető az egyházi, politikai vagy oktatási intézményekben. (A 16. századi 
magyar szövegek legnagyobb része közvetlenül egyházi, politikai vagy oktatási célból 
készült.) Az esztétikai hatásra törekvő irodalom létrejötte ezért feltételezi a külön iro-
dalmi intézmény létrehozását is. (Egyes mai irodalom-meghatározások odáig is elmennek, 
hogy funkcionálisan, az intézmény" felől definiálják az irodalmat: irodalom az, ami az 
irodalmi intézményben akként fungál.s A magyar irodalmi intézmény (az irodalmi élet) 
megszerveződése Balassi halála után még csaknem kétszáz évig váratni fog magára. Mégis, 
Balassi egyes művei már az irodalmi célú irodalomba tartoznak, olyan szövegek, melyek 
mintha már kifejezetten az irodalmi intézmény számára készültek volna. Ilyen irodalmi 
célkitűzésnek tartom Balassi részéről azt, „hogy a régi poétákat ebbe is kövesse", mivel 
ezt a célt csak egy kifejezetten irodalomra vágyó közönség értékelhette. Balassi a Fanchali 
Jób-kódexben fennmaradt echós versét is olyan bevezető magyarázattal kísérte, amelynek 
nehezen tudnám más funkcióját elképzelni, mint, hogy hozzájáruljon a magyar irodalmi 
intézmény közönségének szükséges kiműveléséhez. A Szép magyar comoedia prológusát 
szintén nem tudom másnak, mint a magyar irodalmi intézmény létrehozására irányuló 
kiáltványnak értelmezni, amelyben a szerző tanulmányszerűen foglalkozik az intézmény 

5Adolf Siegfried Tomars Introduction . . .-ját helyeslően idézi René Wellek-Austin Warren, Az iro-
dalom elmélete, Bp., 1971, 133 skk. 
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létrehozásának esélyeivel. A művet magát is kb. ugyanazért ajánlotta az erdélyi asszo-
nyoknak, amiért Kármán József századok múlva a nőknek ajánlja majd Urániáját : hogy ők 
az új intézmény íróinak ihletői, közönségének magva legyenek. Kísérletet tett Balassi az 
írók megszervezésére is: az első magyarországi írói barátságot (Rimayval) most nem is 
számítva, minden jel szerint egy nyolctagú költői iskola vezetője volt, amelynek legalább 
egy erdei költői versenyéről viszonylag szilárd adataink vannak. Ez a definíció tehát, mely 
az irodalmat az irodalmi élet felől határozza meg, Balassira elég jól ráillik már. Helyesebb 
a magyar irodalmi élet folytonosságának hiányát említeni a Kazinczy-előtti magyar iroda-
lomjellemzésére, mint általában az irodalmi élet hiányát. 

Úgy látszik, Balassi műve közeli rokonságot mutat mai irodalmi konvenciókkal, távol 
áll viszont tőle számos korabeli magyar írás. Ezért egyáltalán nem tudom magától értetődő 
igazságnak fogadni el az akadémiai irodalomtörténet nyitó meghatározását a régi magyar 
irodalomról: „ . . . a nem szépirodalmi, vagy csak félig-meddig, felemásan szépirodalminak 
tekinthető műfajokkal is számolnunk kell, amíg azokat az illető kor a litteratura' részé-
nek tekintette . . . " 6 

Hiszen az illető kor nem tekintett semmit semminek, csak az illető korban élt X vagy 
Y. S az egykorú nézetek különbözősége folytán csakugyan el kell döntenünk, ki után 
igazodjunk, ki legyen az a személy, akinek szemével tekinteni próbálunk. Jobbágy? Arisz-
tokrata? Férfi? Nő? Nyilván literary gentlemant, irodalmárt kellene választanunk. Azon-
ban teljes közmegegyezésen alapuló egységes irodalomfogalom nem volt, ahogy ma sincs. 
Voltak szerzők: szinte mindenki, aki ismerte a betűvetést, faragott életében egy-két ver-
set, ha máshol nem, az iskolában. Melyiküket kövessük? „Mindent a maga mércéjével" — 
de mérce az írástudók körében is sokféle volt. Volt olyan, amelynek a mai esztétikai 
várakozásokhoz semmi köze; az ilyenek voltak többségben. Ám volt olyan is, a Balassié, 
mely messzemenően megfelel e szempontnak. Nem magától értetődő, hogy miért törté-
netietlen ebből indulni ki! Inkább történetietlen a kétfajtát összekeverni, elmosni a kor-
ban, világosan elkülönülő határokat. 

A definíció alapján a nem nagyon felvértezett olvasó azt gondolhatná, a latinos írás-
módú „litteratura" egy olyan régi irodalomfogalmat takar, amelybe a régi kor szemlélete 
egyaránt besorolta Balassit is, a többieket is: „az illető kor a litteratura' részének tekin-
tette". Ezzel a tágas felfogással a magam részéről még sohasem találkoztam a magyar 16. 
században. A litteratura szó ne tévesszen meg bennünket: ez nem az irodalmat, hanem a 
betűvetést jelentette, a deákságnak kezdetit, ahogy Szenei Molnár magyarította. (A 18. 
században a literatúra, szépliteratúra szó nyugat-európai - nem latin - hatásra honosodik 
majd meg.) A deákság szintén túl általános fogalom lenne a mi számunkra: az iskolai 
műveltséget, ill. az ezen alapuló, tudományos, irodalmi, adminisztratív stb. tevékenysége-
ket jelentette. Még szó is volt, mely már a 16-17 . században alkalmasan tudta s elég 
speciálisan elkülöníteni Balassi, Rimay, Zrínyi tevékenységét a többi írástudóétól: a poesis 
vagy, ahogy Sylvester mondta, a magyar poesis. De nem a szón múlik: vitákból, elszórt 
kritikai megjegyzésekből igen világosan tudjuk, hogy az írásbeliség ma különneműeknek 
érzett területeit, a Júlia-verseket és - hogy Balassi-művet nevezzünk meg - a Füves ker-
tecske vallási értekező prózáját akkor legalább annyira különneműeknek, egymással össze-
férhetetleneknek vélték. A 16. századi értelmiségiek műfajelméleti ismeretei meglehető-

6 A magyar irodalom története 1600-ig, szerk. Klaniczay Tibor, Bp., 1964, 5. 
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sen kidolgozottak, részletesek voltak. Az ilyen egyszerű elhatárolásokra képeseknek kell 
tartanunk ezeket az embereket. 

Egy mai francia irodalomtörténetben Kálvin jó esetben néhány mondatot kap, s az is 
az Institutio francia változatának nyelvszépségeit méltatja csupán.7 Nálunk a helvét refor-
máció másodlagos képviselőinek teológiáját is esetleg fejezetek részletezik. Nem kétséges, 
hogy a magyar 16. század kutatójának elvben minden szöveget ismernie kell, hiszen mi 
nyomtatványt sem tudunk annyit felmutatni, ahány nyomdája volt a 16. századi Francia-
országnak.8 Nem kétséges, hogy az arányoknak a nem-irodalmi szövegek javára kell némi-
leg eltolódniuk. De merőben helytelen úgy tennünk, mintha gyakorlatunk a történelmi 
hűségnek tett engedmény lenne, nűntha a 16. században senki se tudott volna különbsé-
get tenni a művészi irodalom és az írásbeliség egyéb válfajai között. Dolgozzuk fel az 
összes ránk maradt emléket, de ne egyneműsítsük őket. Balassi metsző gúnnyal szólt azok-
ról, akik nem irodalmi várakozással közelítettek művéhez, s világosan elvégezte a szá-
munkra szükséges elhatárolást: „tudom, mit itt mondnak az szapora szívek ellenem, tudni 
illik, hogy nem szerelem dolgárul, hanem másrul kellett volna elmélkednem, mert ezekkel 
csak botránkozást csinálok az ifjú s fejér cseléd kőzett. Kiknek azt felelem, hogy históriát 
nem írhattam, mert egyik az, vagyon, ki írja, másik az penig, hogy talám énnekem arra 
nem volna annyi mivoltom is, szent írást sem, mert arrul is mind két felől eleget irtanak s 
írnak is, hanem ollyat kellett elő hoznom, ki, az mint elsőbben is meg mondám, az 
szomorúknak is örömet s víg kedvet hozna." 

A régi magyar irodalom az utóbbi években meglehetős népszerűségre tett szert. A 
jelenséghez párhuzamul kínálkozik a Röpülj páva, a Táncház, a Kolinda sikere, az ifjúsági 
énekmozgalom, mely a népdalt unt tananyagból a társas érintkezés barátságos alkalmává 
tette. A népszerűsödés mindkét területen nivellál. A legsikeresebb együttesek dzsesszesítik 
a parasztdalt, vagy parasztosan intonálják a dzsesszt, és időnként József Attila-szöveget 
húznak rá. A régi magyar irodalmi előadóesteken is a kellemesség uralkodik: alkalmi 
versszerzők, irodalmi csodabogarak, korhangulatot idéző magánlevelek között, jóhangzó 
lantzene kíséretével Balassi maga is barátságos dekorációs anyaggá válik. Lehet, hogy 
valamikor ugyanúgy nem érzik majd az összeegyeztethetetlenséget Ady és Szabolcska, 
József Attila és Mécs László között, mint ahogy ma antológiában, előadóesten és a régi 
magyar irodalomért hevülő szívekben békésen megfér Balassi költészete — 

Mint az szomjú szarvas, kit vadász rettentett, 
Hegyeken, völgyeken, széllel mind kergetett, 
Rí, leh, s alig vehet, szegény, lélegzetet, 
Keres kút fejeket, 

' A reformáció kutatásával viszont Párizsban külön intézet és könyvtár (nem akkora, mint a 
Ráday!) foglalkozik. 

8 Lyon városának könyvtermelése kb. 24-szeresen múlta felül Magyarországét, vö. Borsa Gedeon: in 
Régi könyvek és kéziratok. Bp., 1974, 76 sk. 
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Úgy keres, Úr Isten, lelkem most tégedet, 
Szerte mind kiáltván az te Szent Nevedet, 
Szabadulására hogy ontsd kegyelmedet, 
Mint forrás fejedet (Ps. 42) 

— Szenei Molnár kincstáribb simaságával: 

Mint az szép híves patakra 
Az szarvas kívánkozik, 
Lelkem úgy óhajt Uramra, 
És hozzá fohászkodik. (Ps. 42) 

A régi magyar irodalom emlékeinek egy feltűnően magas értékszinten való nivellálódása 
számos okkal magyarázható. 

Érinteni sem kívánom, illetéktelenül, a dolog szociológiai oldalát. Ellenben vitatkozom 
azzal a tudományos állásponttal, mely akarva-nem akarva elősegíti a régi magyar írásbeli-
ség művészi és művészietlen termékeinek egymáshoz közeli értékszintre hozását. 

Közismert, hogy a magyar irodalomtörténetírás kezdetén, a 18. században, e tudo-
mányág tárgyát a magyar korona országainak írásbeliségével azonosították. Ennek az 
irodalomtörténetírásnak a dinasztizmus szolgáltatta az ideológiát. A 19. századi irodalom-
történetírás fő ideológiája a nacionalizmus volt, s ennek megfelelő tárgya a magyarországi, 
sőt, esetleg kifejezetten a magyar nyelvű írásbeliség. Valójában még Beöthy Zsolt sem 
jutott el az irodalomnak tiszta művészetként, irodalomként való szemléléséhez. A döntő 
lépést a tárgyilagosság felé a Magyar irodalomismeret szerzője, Horváth János gondolta 
megtenni, akit e ponton az akadémiai irodalomtörténet is követ. „Mert hisz a mi kérdé-
sünk csak az lehet: mikor mit tartottak irodalomnak, nem pedig, hogy mi mit tartunk 
annak."9 A történeti poétikai módszer és egyáltalán a befogadásesztétika hívei, kevesebb 
illúzióval viseltetünk a szubjektivitás (,,hogy mi mit tartunk annak") kikapcsolhatósága 
iránt, sőt, egy kifejezetten mai nézőpontot szeretnénk megtartani. Ezért is és egyúttal a 
történelmileg nagyobb pontosság kedvéért is kell még egy kis lépéssel tovább mennünk, 
még konvencionalistábbaknak lennünk, mint Horváth János és az akadémiai irodalomtör-
ténet, amikor arra is rákérdezünk, hogy mikor, mit és kicsoda tartott irodalomnak, mert 
az irodalomtörténet a mi számunkra készül, és így nem mindegy nekünk, kompetens-e a 
kalauzunk! Az irodalmat mi művészetnek tartjuk (a Magyar irodalomismeretben ez a 
szempont egészen eltörpül!), és a régi kor irodalmából is műélményeink vannak. Nem 
riadhatunk tehát vissza a korszellemben való kételkedéstől, attól, hogy a régi korban 
éppúgy mint a maiban, merőben különböző, számunkra elfogadható vagy elfogadhatatlan 
irodalomszemléleteket különítsünk el. 

Horváth János ugyanezen a konvencionalista alapon az esztétikumhoz is eljuthatott* 
volna. (Vele egyidőben Benedetto Croce pl. az esztétikai értéket tette meg irodalomtörté-
nete középpontjául.)10 Ami eleve nem engedte meg, hogy anyagában fő- és melléktémát, 

* Horváth János: i. m. 16. 
1 "Benedetto Croce: Az aesthetica alapelemei, Bp., 1917. 9 1 - 1 1 1 ; ez a fejezet tehát már öt évvel a 

Magyar irodalomismeret előtt megjelent magyar fordításban. 
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esztétikailag értékeset és értéktelent erőteljesen megkülönböztethessen, az a corpus meg-
határozásában elkövetett logikai hiba, petitio principii volt. „Mindenki tudja, hogy költé-
szeten és szépirodalmon kívül egyéb is volt és van az irodalomban"11 - írta, holott ez 
nem triviális. Ő az adminisztratív és misszilis anyagon kívül minden régi szöveget iroda-
lomiként kezelt, pedig nem tudott volna olyan régi magyar irodalomszemléletet felmu-
tatni, mely triviálissá tette volna ezt az eljárást. Az ő alapul vett irodalomtörténeti cor-
pusát csak az orális költészet kirekesztése különbözteti meg a Toldy Ferencétől, a nacio-
nalista ideolögiájű irodalomtörténetírás tárgyától. A régi magyar irodalom önszemlélete 
helyett a régi magyar irodalom hagyományos szemléletét tette, részben, magáévá. Ezért 
talán rem teljesen volt igaza abban sem, hogy minden irodalomtörténész „a jelen szem-
pontjával ír történetet".1 2 Ez a megállapítás nem számol a konzervativizmus lehetőségé-
vel. 

Vitaismertetés 

Veres András észrevétele szerint Horváth Iván előadásának ugyanaz a hibája, ami miatt ő 
Sőtér Istvánnal is vitatkozott: itt is mereven szétválik az esztétikai és a szociológiai szempont, s az 
előbbi egy időtlen, történetfeletti értékként jelentkezik, ami Horváth Ivánnál a gyönyörködéssel 
azonos. E gyönyörködtetés mibenlétét egyébként az előadás nem világítja meg, s így egészében 
megfoghatatlan. 

Horváth Iván erre azzal válaszolt, hogy nem óhaj t semmiféle esztétikum-meghatározást nyújtani, 
mert ez számára már tudományon kívüli terület. Ö az irodalom meghatározásának azt tekinti itt, hogy 
fikció, nem kell hogy igazat állítson, s ez a tétel tudományosan verifikálható. 

Szili József számára reveláló értékű az előadásnak az a megállapítása, hogy Balassi tudatosan olyan 
irodalmat akart létrehozni, mely a mi - ha tetszik, esztétikai, ha tetszik, fikciós - irodalom felfogásunk-
hoz áll közel. A régi magyar irodalomról szóló történeti munkákban korábban hiába kereste, hogy a 
poézis fogalma felmerült-e, és ha magát a fogalmat nem is használták, tudtak-e róla (hiszen ez Hora-
tiustól eredeztethető hagyomány). Nem talált semmilyen támpontot: a szakirodalom a poézistől nem 
választja el határozottan a másfajta irodalmat. Jóllehet a poézis régibb is, modernebb is. 

Könczöl Csaba - nem minden irónia nélkül - kísérletet tett arra, hogy gyönyörködés-definícióval 
szolgáljon. Eszerint a gyönyörködés - a fiatal Lukács kategóriáját idézve - egy amorf belső élmény-
valóság és egy anyagban megjelenített érzékletes objektum megfelelése okozta kielégülés. Ehhez még 
azt tette hozzá, hogy az a bizonyos amorf élmény a szubjektumban akarjon valamilyen zárt közléslehe-
tőséget adó formát találni. 

Szerdahelyi István - hasonlóan ironikus értelemben - kifejtette, hogy a Horváth Iván által alapul 
vett befogadáskoncepciót nemcsak az irodalmi, hanem az irodalomtudományi művekre is ki lehet 
terjeszteni, s ennek megfelelően a befogadó a tudományos koncepciók döntő faktora is lehetne. 
Gyakori ugyanis, hogy a teoretikusok valami egészen mást olvasnak ki egymás műveiből, mint ami 
azokban áll, s e szubjektív képzeteikkel vitatkoznak, a vita végén pedig már feledésbe merül, hogy a 
szerzők eredetileg mit írtak, s az egész nézetcsere a tudományos mítoszok körül forog. Az effajta 
tényekre is lehetne ugyanilyen joggal egy egész tudományelméletet építeni. 

Korábbi ellenvetéseit Veres András azzal egészítette ki, hogy Horváth Iván előadásának alapvető 
ellentmondása: míg egyfelől nagy hangsúlyt ad a szubjektivitásnak másfelől a történelmi hitelességre is 
hivatkozik; egyfelől a szubjektív ízlésnek, illetve az esztétikai érték szubjektivitásának hirdetője, más-
felől a történelmi hitelesség őre és letéteményese is. 

Szili József jogosnak ítélte Horváth eljárását: a szubjektív norma akkor is objektívként hat , ha nem 
intézményesül. Elegendő, hogy Balassi normákat állít fel és ennek megfelelően jár el, s ez akkor is 

1 1 Horváth János: i. m., 11. 
1 4 . m., 8. 
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létezik, ha hasonló normákat a közmegegyezés csak egy évszázad múlva ismer el és szentesít. A 
szociológiai megközelítés pedig nem tud semmit sem kezdeni az ilyen, nem intézményesült irodalmi 
normákkal. 

Varga László kérdésesnek tartotta, hogy a fikciós jelleg mint meghatározás minden összefüggés-
rendszerben ugyanúgy használható-e, mint Horváth Iván előadásában, valamennyi összefüggéséből ki-
szakítottam s nincsen-e mögötte oksági összefüggés, magyarázat. 

Szüi József azzal egészítette ki korábbi észrevételeit, hogy mindig olyan esztétikában, irodalomban 
gondolkodunk, amelyről feltesszük azt, hogy állításai társadalmilag valamennyire érvényesek, s 
amellyel mint tárggyal foglalkozni érdemes. Ezért számára az olyan típusú szociológiai megközelítések, 
amelyek minden kisközösség vagy minden egyes egyén pülanatnyi lelkiállapota számára külön esztéti-
kát kívánnak kidolgozni, elképzelhetetlenek. Az elméletnek a metafizikai minőségeket is mindig közös-
ségi fogalmakban kell elgondolnia. 

Veres András ezzel szemben rámutatott , hogy a szociológiai vizsgálatok sohasem individuumokra 
irányulnak, s ha problematikusak, az éppen azért van, mert túl nagy méretekben folynak. Az esztéti-
kum akkor válik szociológiaüag megragadható jelenséggé, ha intézményesült, általánosabb érvényű 
formája van. 

Ezt követően Bonyhai Gábor és Könczöl Csaba a konszenzus, sensus communis, konvenció és 
közmegegyezés terminusok tartalma fölött vi tatkozott , majd Horváth Iván válaszolt a hozzászólásokra. 
Veres András véleményével azt szegezte szembe, hogy nincsen szükség egy olvasószociológiai vizsgálat 
statisztikai eredményeire ahhoz, hogy megállapíthassuk egy műről, hogy remekmű vagy fércmű-e. Az 
üyen típusú verifikációs igényeket elutasítja. A szubjektív álláspontját bíráló észrevételekkel szemben 
hangsúlyozta, hogy az értékhierarchiája nem privát, bár azt nem tudná megmondani, hogy egy jó 
értékhierarchiának melyek a kritériumai. Előadásának szövegét egyébként eredetüeg a régi magyar 
irodalomtörténet kutatói számára fogalmazta meg; az irodalomelmélet képviselői így természetesen 
igen sok ponton találhatták okfejtését hézagosnak. 

5 227 



BOJTÁR ENDRE 

STRUKTURALIZMUS ÉS „METAFIZIKA" KÖZÖTT 

Az irodalomtudomány feladata, hogy megmagyarázza az irodalmat. Ám milyen iro-
dalomtudomány, milyen irodalmat? Nemhogy a válasz, de magának a kérdésnek a fel-
merülése sem magától értetődő. Olyannyira nem, hogy bennefoglaltatik az irodalomtudo-
mány kialakulásának és eddigi fejlődésének alapvető paradoxona. E paradoxon abból adó-
dik, hogy az irodalom magyarázatára akkor lett szükség, mikor felbomlott a középkor 
ezeréves irodalomközössége, vagyis irodalom is, olvasóközönség is tagozódni kezdett, az 
épp születő irodalomtudomány azonban erről nem vett tudomást, s csak az irodalom 
csúcsának a magyarázatára szorítkozott. 

Persze, maga ez a tagozódás is kettős irányú volt. Technikai alapját a könyvnyomtatás 
feltalálása képezte, társadalmi alapját a polgárosodás, a mind szélesebb olvasóközönség 
beáramlása a kultúrába, mely a reformációval vette kezdetét, majd a felvilágosodás korá-
ban vált véglegessé. Ennek a demokratizálódásnak a megnyilvánulása volt a laikus olvasó, 
azután — már a 19. században - a tömegolvasó, az átlagolvasó megjelenése. Mostanra ott 
tartunk, hogy a világon évente kb. egy millió könyv jelenik meg, melyből mintegy 
150 ezer a szépirodalmi. 

A demokratizálódás mellett — majd egyre inkább azzal szemben — érvényesült egy 
másik folyamat is: a szabad polgári személyiség tükreként az irodalmi mű egyre egyénibbé 
válása, az egyéni olvasatok feltűnése. A középkor tagolatlan irodalmi közösségének meg-
felelt az az irodalom, melyet az isteni célszerűség uralt, s melyben a szabad véletlennek 
nem jutott szerep, olyannyira, hogy Erich Köhler joggal állapíthatja meg: „A francia 
forradalomig a stílus- és műfajhatárok egybeestek a rendi határokkal."1 Ezzel szemben a 
nyugat-európai kapitalizmust közelről szemlélő lengyel költő, Cyprian Norwidegy 1860-
as előadásában már világosan megfogalmazza az egyediség elvét az irodalom értékelésében: 
„Nem mindenki tud olvasni, mert az olvasónak együtt kell működnie, s minél magasabb 
rendű dolgok olvasásáról van szó, az olvasás annál egyénibb"2 s az esztétika történetének 
eddig kétségkívül legnagyobb hatású elmélete, a Hegelé szerint is az esztétikum „az eszme 
érzéki látszása" (das sinnliche Scheinen der Idee")3 , ez az eszme viszont - amint Horn 

1 Erich Köhler: Über die Möglichkeiten historisch-soziologischer Interpretation (aufgezeigt an fran-
zözischen Werken verschiedener Epochen), in: Esprit und arkadische Freiheit. Frankfurt am M a i n -
Bonn, 1966. Athenaeum. 85. 

1 Idézi Henryk Markiewicz: Odbiór i odbiorca w badaniach literackich. (A befogadó és a befogadás 
az irodalomkutatásban.) „Ruch literacki," 1979/1. 218. 

3G. W. F. Hegel: Esztétikai előadások. I. Bp. 1952. Akadémiai, 114. 
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András szépen kimutatja4 - nem más, mint konkrét szubjektivitás, egyedi, lényegi indivi-
dualitás. 

Az irodalom magyarázata kezdettől fogva egyet jelentett ennek az individualitásnak a 
magyarázatával, s lehetőségének kérdése azonosult a tudományosság kérdésével. Ezt fejezi 
ki Dilthey ismert megfogalmazása: a rendszeres szellemtudományok „éppúgy, mint a 
történelem, biztosságuk tekintetében attól függnek, hogy általánosérvényüségre emel-
hető-e az egyedi megértése".5 Dilthey válasza — a híres hermeneutikai bűvös kör — 
egyértelműen tagadó: „Az értelmezés mindig csak bizonyos fokig hajtja végre feladatát: 
így minden megértés mindig csak relatív marad és soha nem zárható le. Individuum est 
ineffabile. (Az individuum kimondhatatlan.)"6 

Az ilyen alapon álló irodalommagyarázatokat nevezem metafizikusnak, tehát az olya-
nokat, melyek vagy eleve tudományosan megismerhetetlennek tartják tárgyukat, vagy 
átlépve az irodalomtudomány határait, az esztétika, a filozófia vagy a vallás olyan meta-
fizikus fogalmait hívják segítségül, vonatkoztatási pontul, mint például a valóságosság, 
igazság, szabadság, isteni tökély stb. Az effajta, nagyon sokáig uralkodó irodalomszemlé-
let összefoglalására hadd idézzem a tárgyszerű elemzésnek olyan nagymesterét, mint Leo 
Spitzer, akit igazán nem érhet a tudománytalanság vádja: „Az a kutatás, ami az egyedivel 
és az 'intuitívvel' foglalkozik, maga is kénytelen egyedi és intuitív maradni", és Spitzer 
ebből következően fogadja el Rothacker tételét: „Az összes célravezető racionális üt 
módszeres használata különbözteti meg a szellemtudományi munkát a dilettáns intuicio-
nizmustól. De a végső célhoz mint olyanhoz semmilyen racionális út nem vezet."7 

Nemcsak a hagyományos irodalomtudományt hatja át a metafizika szükségessége. Az 
űjabb, befogadási esztétikák alapkérdése is ez marad, abból következően, amit Manfred 
Naumann ír: „Azoknak a hatásoknak a túlnyomó része, melyek a befogadás folyamán 
keletkeznek, az emberek gondolkodásában és cselekedeteiben anélkül él tovább, hogy 
kimutathatóan megnyilvánulna."8 Magyarán: ha a 1Verther elolvasása után búcsúlevél hát-
rahagyása nélkül ugrott valaki a tóba, akkor a Werther tóbaugrató hatása kimutathatatlan, 
s ennélfogva tudományosan nem létezik. S mivel elenyészően kevés az irodalom hatásának 
ilyen megfogható megnyilvánulása, marad a metafizika, Naumann-nál például „az ember 
esztétikai alapszükséglete",9 ami - ahogy Naumann vitapartnere, Hans Robert Jauss 
rámutatott - platonikus csengése miatt „elég furcsán veszi ki magát egy marxista antro-
pológiában".1 0 

De a metafizika a „modern", szemantikai alapozású irodalomszemléletbe is befurak-
szik, legtöbbször szerzői szándéka, tudományba vetett — számomra naiv — hite ellenére. 

* András Нот: Kunst und Freiheit. Den Haag, 1969. Martins Nijhoff. 3. 
5 Wilhelm Dilthey: A hermeneutika keletkezése, in: A történelmi világ felépítése a szellemtudo-

mányokban. Bp. 1974. Gondolat. 472. 
6 I . m. 492. 
7Leo Spitzer: Wortkunst und Sprachwissenschaft, in: Methoden der deutschen Literaturwissen-

schaft. Hrsg. Viktor Zmegac. Frankfurt am Main, 19742 . Athenäum Fischer. 7 4 - 7 5 . 
8Manfred Naumann: Zum Problem der „Wirkungsästhetik" in der Literaturtheorie. Sitzungs-

berichte der Akademie der Wissenschaften der DDR. 1974/11. 18. 
9 Gesellschaft - Literatur - Lesen. Leitung und Gesamtredaktion: Manfred Naumann. Berlin und 

Weimar, 1973. Aufbau. 3 7 - 3 8 . 
10Hans Robert Jauss: „Bürgerliche" und „materialistische" Rezeptionsästhetik. In: Rezeptions-

ästhetik. Hrsg. Rainer Warning. München, 1979 3 . Wilhelm Fink. 348. 
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Talán a legpompásabb példa erre Bonyhai Gábor Értéknyelv című tanulmánya, az általam 
ismert legkiérleltebb eredménye azoknak a törekvéseknek, melyek az érték kérdését meg-
próbálják a jelentés szintjén kezelni. Bonyhai az érték szerkezetét ugyanolyannak gon-
dolja, mint a jel szerkezetét. Az érték objektivitását egy Peirce-től kölcsönzött és újraér-
telmezett fogalommal, az értékinterpretáns fogalmával véli biztosítani. Mi az az értékin-
terpretáns? Bonyhai válasza: „Érvényesség-kölcsönző logikai formák rendszere, tehát 
ilyen értelemben normatív rendszer."11 Például, ha egy irodalmi műnek, mondjuk, azt az 
értéket tulajdonítjuk, hogy „bátor", ezt csak azért tehetjük, mert egy, a mű mögötti 
értékrendszerbe a „bátorságnak" értékességet tulajdonítunk, (mondjuk) olyan alapon, 
hogy ami bátor, az a haladást segíti, s mivel egy következő érvényesség-kölcsönző rend-
szerben a „haladás" számunkra érték, a „haladás"-tól értékes lesz a „bátorság", és így 
tovább, a végtelenségig, helyesebben: bizonyos „magas" értékek elérése után körbe-körbe. 
Az értéknek ez a mindig továbbkeresésre ösztönző, az „értékhordozón" túlmutató jellege 
az érték ontológiai szerkezetéből adódik, mely a megegyezésen alapuló, s ezért zártabb jel-
lel szemben nyitott szerkezet. Az érték alapszerkezetét Perry 1926-os meghatározása köze-
líti meg a legjobban, mely szerint „az érték bármilyen tárgy iránti bármilyen érdeklődés".12 

Az „érdeklődés" szóban foglaltatik az értéknek ez a nagyon nehezen megragadható nyi-
tottsága. Ezt a nyitottságot Bonyhai az értékinterpretáns, az érvényesség-kölcsönző logi-
kai formák rendszeréről írván így fogalmazza meg: „E rendszerek egyre mélyebb 'logikai' 
jellegű interpretánsrétegek ismerete felé tartanak."1 3 Persze, a „logikai" szót nagyon is 
indokolt idézőjelbe tenni, hiszen hogy az a terület, ahonnan az érvényesség-kölcsönzés 
történik, hogy úgy mondjam, milyen fennhatóságú — logikai, metafizikai, vallásos - , az 
„ízlés" dolga. A lényeg az, hogy ezen az úton eljuthatunk olyan fogalmakig, melyek 
legfeljebb egymásra vonatkoztathatóak (például: „az én istenem a szabadság"), de nem 
indokolhatóak, vagy ahogy Bonyhai is írja, legfeljebb tautológiákat eredményeznek. (Pél-
dául nem indokolható, hogy a szabadság miért , j ó " az embernek,1 4 vagy legfeljebb azzal, 
hogy „Isten szabadnak teremtette az embert," de ez már ahhoz az érvényességi körhöz 
tartozik, melyben „Isten" a legfőbb érték.) 

Kanyarodjunk most vissza a kiinduló kérdéshez. Milyen irodalom magyarázatára alkal-
mas a metafizikus irodalomszemlélet? Vajon Oscar Walzel minden versre rámondaná, 
hogy „titkos varázs árad felénk a költeményből",15 vajon bármilyen irodalmi műalkotás 
lehetővé teszi az ingardeni metafizikai értékekkel való találkozást, vajon Courths-Mahler 
regényeiben is az ember nembeli lényege nyilatkozik meg? Nyilvánvaló, hogy nem. A 
„Cirmos cica haj / Hová lett a vaj / Ott látom a bajuszodon / Majd lesz neked ja j" — jellegű 
műalkotások mögött nincs semmiféle kimondhatatlan személyiség, nincs semmiféle meta-
fizika. Márpedig az ilyen jellegű műalkotások képezik a tömegessé váló irodalom leg-
nagyobb részét, azt a részét, amelyről a metafizikus irodalomtudomány tudomást sem 
vesz. Ezért ennek az irodalomtudománynak ez a legfőbb hibája, nem pedig metafizikus 

1 1 Bonyhai Gábor: Értéknyelv. „Magyar Filozófiai Szemle," 1976/4. 609. 
1 2 „Value is any Objekt of any interest". R. B. Perry: General Theory of Value. Cambridge. Mass., 

1926. 116. i. m. 611. 
13 Bonyhai Gábor: i. m. 
1 4 Ugyanígy Horn i. m. 79. 
1 5Oscar Walzel: Das Wesen des dichterischen Kunstwerkes, in: Methoden der deutschen Literatur-

wissenschaft. i. m. 29. 
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mivolta. Ha ezen az úton ment volna tovább, talán már rég megszűnt volna létezni, és 
halotti bizonyítványába ezt íiják: kimúlt életidegenségben. Szerencsére nem így történt, 
mert megindult egy ellenkező, az irodalom valóságához közelítő folyamat is, habár érde-
kes módon nem annak a fent vázolt egyszerűen felismerésnek a nyomán, hogy az iroda-
lom magyarázatának az egész irodalmat fel kell tudnia ölelni. 

A folyamat, mely végül is a strukturalista irodalomszemlélet kialakulásához vezetett, a 
tudományosság, a saját tárgy keresésének a jegyében indult és zajlott le. Nem szeretnék 
most történelmi részletekbe bocsátkozni, ezért a „strukturalizmus" műszóval ezúttal nem 
egy meghatározott tudománytörténeti irányzatot jelölök, hanem irodalomszemléleti tí-
pust, melyet példás tömörséggel jellemez Edward Stankiewicz: „A strukturalizmus annak 
a kutatását jelenti, ami belső a külső burok alatt, ami rendszeres a véletlenszerű alatt, ami 
változatlan a változó alatt ."1 6 Tehát az egyedivel szemben a művek állandó elemeit 
kívánja megragadni. De egészen a legutóbbi időkig ugyanazokról a művekről volt szó, 
mint a metafizikus irodalommagyarázatokban. Jellegzetes ilyen szempontból a talán leg-
nagyobb strukturalista irodalomtudós, Jan Mukarovsky tanulmányírói módszere. Majd 
minden műelemző írását úgy építi fel, hogy először idéz néhány olyan nem strukturalista 
— ha úgy tetszik: metafizikus - irodalomtörténészt, kritikust a bonckés alá vett műről, 
akiknek véleményével egyetért, majd a maga pontos, tudományos eljárásával mintegy 
alátámasztja, bebizonyítja azok intuitív ítéleteit. A vizsgált irodalom tehát ugyanaz, csak a 
magyarázat módja más. 

De a befogadás- és hatás esztétika kezdeményezője, Hans Robert Jauss is azért szorgal-
mazza az olvasó figyelembevételét, hogy „az autonóm művészet intézménnyé merevedett 
kánonját újra alávessük az interpretáció történetiségének és ezzel visszaadjuk az esztétikai 
élménynek elvesztett társadalmi és kommunikatív funkcióját".1 7 Tehát Jauss is csupán az 
autonóm művészetről beszél. 

Az irodalomtudomány lassan jutott el a nem autonóm művészetig. Először arra ébredt 
rá, hogy az autonóm műveken belül nem minden egyedi. Ahogy Spitzer írta 1925-ben: 
„ma a művészet- és irodalomtudomány a 'művész nélküli művészettörténet' felé, tehát a 
művészi hatáslehetőségek egyfajta grammatikája felé halad".18 A strukturalista nyelvész, 
Manfred Bierwisch ugyancsak az irodalmi művön belüli felosztásról beszél: „Többször 
utaltam azokra a határokra, melyek a strukturális poétikák számára a költői hatás magya-
rázatában fennállnak. Ezek a nyelvészet területén kezdődnek: semmiféle szemantikai le-
írás sem képes megragadni egy szó nagyszámú, változó konnotációját."19 

Innen vezetett a strukturalizmus útja már a legújabb időkben ahhoz a felismeréshez, 
hogy az irodalomnak hatalmas területei vannak, melyek olyan művekből állnak, amiket 
teljes egészükben kitölt az „általánosság". S itt a strukturalista irodalomtudomány egy 
furcsa jellegzetességébe ütközünk: magyarázó elv és a magyarázott tárgy értékének disz-
krepanciájába. Mivel a tudományosság volt vezérlő elve, a roppant tudományos struktu-
ralizmus egész kifejlesztett eszköztárát struktúrák vagy csak struktúrákból álló művek 

16 Edward Stankiewicz: Poetyka i sztuka slowa. (Poétika és a szó művészete.) „ teksty", 1978/5. 86. 
11 Hans Robert Jauss: Die Partialität der rezeptionsasthetischen Methode, in: Rezeptionsästhetik, 

i. m. 381. 
18Leo Spitzer i. m. 56. 
19Manfred Bierwisch: Poétika és nyelvtudomány. „Helikon" 1974/3-4 . 428. 
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leírására használta, s ily módon sokszor ágyúval lőtt verébre. A legtöbb strukturalista 
munka már stílusában is igyekezett megfelelni a tudományosság követelményériek: grafi-
konok, ábrák, idegen szavak tömkelege. Ha a metafizikus irodalomtudomány olyan nagy-
járól, mint Lukács György, az a mondás járja, hogy a lábával írt, akkor sok strukturalista 
esetében nem is tudom, milyen testrészt kellene emlegetni. 

Mindenesetre talán napjainkban megérett az idő a két irányzat összekapcsolására. Ezt 
akár a legmechanikusabban is el tudom képzelni. „Csupán" az kell hozzá, hogy világosan 
lássuk, milyen irodalom magyarázatára jó az egyik, s milyenére a másik. Hogy ez mennyi-
re nem könnyű, mutatja, hogy tudomásom szerint egyetlen mai nemzeti irodalom sem 
méretett fel olyan szempontból, hogy milyen műfajok képezik az adott irodalom egészét. 

A magyarázó oldaláról csupán az kell a két szemlélet összekapcsolásához, hogy tudatá-
ban legyünk, mikor ugrunk a magyarázat során az egyik módszerről a másikra. Körülbelül 
ezt mondja szép Mallarmé-tanulmányában Jean-Pierre Richard is: .Minden elemzés objek-
tív értéke elsősorban más elemzésekkel való kapcsolatában, az előző vagy szomszédos 
elemzésekhez képest megőrzött folytonosságában igazolódik. Végső soron az objektivitás 
egyetlen lényegi kritériuma ez a belső koherencia lesz."2 0 

Vitaismertetés 

Varga László megkérdezte az előadót, hogy az eszményi elemzésmód (melyet Jaussék programja is 
tartalmaz) valójában nem egy művészeten kívüli, demokratikus igénynek próbál-e megfelelni? Tehát 
egyenlőségjelet tesz az irodalmi szövegek közé (ahogy más előfeltevésből az empirikus szociológia is 
teszi). De milyen kritériumokat találhat a nem-demokratikus értelmezés: minek alapján választja el a 
triviálisát a nem triviálistól? És el kell-e választani - hiszen az irodalom mindegyik változata egy-egy 
réteghez kötődik, s e réteg számára ez jelenti „ a " művészétet. Most akkor mégis egyformán kell ezeket 
a felfogásokat kezelni? 

Szerdahelyi István агт01 kért felvilágosítást, hogy a metafizikus és strukturalista megközelítés össze-
kapcsolása - az elnevezésen túl - mennyiben jelent újat ahhoz képest, ami a strukturalizmus-vitában 
úgy fogalmazódott meg, hogy a műalkotás szerkezetének leírását össze kell kapcsolni az értékszem-
pontú vizsgálatokkal? 

Bernáth Árpád kétségbevonta, hogy az Uyesfajta összekapcsolásra minden esetben szükség volna. 
Bojtár Endre röviden válaszolt a felmerült kérdésekre. A cirmos cicáról szóló gyermekvers is ele-

mezhető, akár metafizikusán is - de nincs szükség erre, mivel a vers föltehetően nem ad ehhez alapot. 
A triviális és nem-triviális elválasztása mindenképpen metafizikus probléma. A két megközelítés össze-
kapcsolása lehetséges, de nem szükségszerű; ő éppen a különválasztásukat igyekszik propagálni. A 
metafizikus megközelítéssel éppen az a baja, hogy az irodalom jelentős részére nem alkalmazható és 
így favorizálása az irodalom jelentős részét rekeszti ki az irodalomtudományból. 

Bonyhai Gábor kérdésére, hogy hasonló korlátozás elképzelhető-e a strukturalista megközelítés 
esetében is, Bojtár igennel válaszolt. Az újabb kérdésre, hogy mi az alapja az egyes megközelítések 
adekvát vagy inadekvát voltának, Bojtár a művek értékadottságait jelölte meg. De rendelkeznek-e vagy 
sem a műalkotások pl. „metafizikai" értékekkel (Ingarden fogalmát használva)? Bonyhai a detektív-
regényre hivatkozott: van-e vagy nincs metafizikai minősége? 

Bojtár Endre szerint a detektívregény nem rendelkezik ezzel az adottsággal. Nem azért olvassuk, 
hogy a halál misztériumán borzongjunk. Ahhoz, hogy metafizikai minőség legyen, a halált egyediesítve 
kellene megjeleníteni. A műfajnak azonban alapvető vonása, hogy - mint Skvorecky megfigyelte - a 
hullát már a történet elején prezentálja, s így az olvasó számára nem lehet ismerős, következésképpen 

2 0 Jean-Pierre Richard: L'Univers imaginaire de Mallarmé. Introduction. Paris, 1961. Seuil. 37. 
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személyes, egyedi. . . Nem szabad túlságosan sajnálni, mert nem az a krimi célja, hogy sajnáljuk az 
áldozatot. 

Veres András azt kifogásolta az előadásban, hogy csak felveti, de nem oldja meg a metafizikus és 
strukturalista megközelítés kölcsönös elégtelenségének problémáját. Az első nem fogható fel egyszerű 
ésszel, előítéleteket érvényesít, kizárja az irodalom egy részét stb. - ezek a kritikai észrevételek mind 
beláthatok. De hasonló kritika érheti a strukturalistát is; még a szakismeret is csupán azt garantálja, 
hogy álláspontom mellett jól fogok érvelni, de azt nem, hogy álláspontom igaz lesz. A tudományos 
ismeret és a hit viszonyának különböző arányú becslései lehetségesek, ez azonban nem változtat a 
megközelítések kisebb-nagyobb mértékű korlátoltságán. Mindezt látja, mindezt helyesen méri fel Boj-
tár, de egy szót sem ejt arról, hogy miképp lehet, Uletve lehet-e változtatni a helyzeten. 

Bojtár Endre felhívta a figyelmet arra, hogy korábbi álláspontjához képest sokkal kevésbé hisz a 
kétféle megközelítés szintézisében (mint lehetséges megoldásban). Korábban úgy gondolta, hogy minél 
távolabb kell tolni a strukturális magyarázat határait, annyira, hogy az objektivitás akkor is következ-
zen a szöveg koherenciájából, ha átlép a metafizika területére. Mi más igazolhatná a metafizikus tételt, 
mint a már kifejtett strukturalista leírás? 

Horváth Iván is éppen abban látja Bojtár elméleti újítását, hogy a korábbiakkal szemben végre nem 
vonja össze a kétféle megközelítést, hanem vüágosan elválasztja őket egymástól. Elismeri, hogy a 
metafizika nem tudomány, a strukturalizmus pedig nem magyarázza meg a hatást. Nagy előrelépés ez. 
A művek és a megközelítések csoportosítását nem kell erőltetni; a cirmos cicáról szóló gyermekvershez 
is nyilván hozzátartozik egy világkép, egy értékrend. 
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TANULMÁNYOK 

BACSÓ BÉLA 

A MEGÉRTÉS MŰVÉSZETE ÉS A MŰVÉSZET MEGÉRTÉSE* 
(Hermeneutika és esztétika) 

„Az esztétikának fel kell oldódnia a hermeneutikában." 
(Hans-Georg Gadamer) 

A hermeneutikának (ars interpretanda folytonos hagyománya volt az európai gondol-
kodásban az ókori retorikával ötvözött formájától a középkori és újkori bibliaexegézisig 
és a legújabbkori lét-hermeneutikává bővült formájáig. Amire törekedhetünk, az néhány 
reprezentatív vállalkozás lényeg-elemeinek kiemelése a modem esztétikai gondolkodás 
számára. Eljárásunk eredményeképp az esztétikai-hermeneutikus gondolkodás tárgya a 
szóra bírt hagyomány üzenete, azé a hagyományé, amely a mai nyugatnémet filozófia-esz-
tétikai gondolkodásban kiemelkedő szerepet játszik. 

Az esztétika kibontakozásának útja a hermeneutikában való feloldódás, de egy olyan 
kritikai hermeneutikában (Apel, Habermas), amely legtisztább szándékában azt célozza, 
hogy a „megértés művészete" az esztétikai beállítottságban levő embert a művészet meg-
értéséhez vezesse. A megértés intenciója mögött mindig az áll, hogy az emberi történelem 
rejtett. Az emberiség nagy tömege számára létező faktikus hagyomány távlat nélküli, 
azaz, a tárgyiasult formák (így a művészeté is) felé forduló jelentésadekváció az uralkodó 
távlat adekvációja, s így a hermeneutikus érdek a dialógusnélküliség hegemonisztikus 
távlattalanságában vész el. 

A megértés hermeneutikus érdeke a dolgokat bevonja az individuális látásmódból 
következő távolságfelvételbe, elérve azt, hogy a dolog jelentése az individuális inadek-
vációk sorában teremti meg az interszubjektív, konszenzuális adekvációt — mint a dologra 
irányuló inadekvációk eredőjét —, melyben valóban elsajátításról, a hagyomány élővé téte-
léről beszélünk, míg a „meg nem értés" — és tegyük hozzá, meg nem érthetés - a dolgot 
átlelkesíti és elveszejti, ugyanakkor a szubjektum magát tárggyá teszi. 

A rejtett történelem radikális felfedezésének útja - Vicóval szólva — az, hogy „távoli 
és ismeretlen dolgokat" ne kényszerüljön „ismert és jelenvaló dolgok alapján megítélni", 
hanem tárja fel a leülepedett jelentést - mint sajátját, s mint a jelentésadekváció egy 
megvalósulását. 

A hermeneutikus feladatnak azonban csak az egyik oldala az, amely a megértés — fich-
tei — identitáseszményéhez közelít, amely egység- és jelentésakarásban csak a szubjek-
tív oldalt emeli ki. Az identitáseszme történetietlen, amennyiben az identifikációban a 

*írásom egy hosszabb tanulmány részlete. Az elsó' két rész a hermeneutika német romantikában 
megjelenő előzményeivel (pl. Schleiermacher) és az újabb filozófiai hermeneutika vázolásával foglalko-
zik. Mindezek kifuttatása az itt közölt harmadik rész, amely a nyugatnémet esztétikai hermeneutikát 
vizsgálja. (B. B.) 

234 



történeti korlátokat feloldottnak hiszi. Az identitás a hit eszméje. A hermeneutikus 
feladat teljessége akkor mutatkozik meg, ha sem egyik, sem másik oldal javára nem dönt a 
teória, hanem megpróbálja, a hermeneutikus kör elgondolásában, a korlátokat felvenni és 
megszüntetni. Vagyis, a hermeneutikus ész az előítéletstruktúra folyékonnyá tételére tesz 
kísérletet. A hermeneutikus ész ekkor történeti ész, mely kötődik egy egzisztáló dialógus-
hoz, de annak utolsó szavát sohasem mondhatja ki. így igaz Gadamer kijelentése, hogy 
„ . . . a hatástörténeti tudat megszüntethetetlen módon több, mint a tudat".1 Mert a 
tudat sohasem realizálódhat az identitás-beteljesedés értelmében, vagyis a hermeneutikus 
objektum mindig többet hordoz, mint amit a ráirányuló tudat szituációhoz kötöttségében 
beteljesít. A hatástörténeti tudat lényegében, éppen a történeti hatás következtében, 
magában hordja az identitásdiffúzió újra beálló állapotát. Joggal mondja Habermas: „A 
hermeneutikus tudat mindaddig tökéletlen, amíg nem vette fel magába a hermeneutikus 
megértés korlátainak reflexióját."2 Tökéletlen, vagyis történetietlen, mert felteszi a 
filozófiai kezdet hamis irányát, vagyis a megismerést mint az idea fellelését tételezi; míg a 
reflexió felvételében tudatosodik, hogy a hermeneutikus szituációban a hermeneutikus 
tudat beállítódásában létrejövő megértés-igazság csak cikkelye a kör tényleges területének. 
A kör hermeneutikus elgondolásában újra és újra együtt van az interpretáló és a megér-
tendő jelentés, és éppen létünk történetiségének megnyilvánulása az, hogy a szituációban 
fellépő reflexió sohasem teljesíthető be. 

„Az alapvető apória: 'A tradíció mint a volt diszkontinuuma ellentétben a históriával, 
mint az események kont inuumával ' . . . " 3 A tradíció a naiv historizmus formájában úgy 
él, mirtt az egységes világkép kontinuus része, holott a tradíció igaz léte éppen a 
diszkontinuitás, melyben a megértés nem természetadta elsajátításként valósul meg, 
hanem a hermeneutikus tudat aktuálisan megmutatkozó kritikai erejeként. 

Ha a történelmet mint tradíciójának kontinuitását tételezik, ezzel illegitimmé tesznek 
minden olyan felfogást, amely tudatában a diszkontinuitás mellett dönt. Emögött az 
húzódik meg, hogy az a társadalmi struktúra, amely autoriter módon hegemónná teszi 
világképében az elsajátítás elveit, az lemond arról a megújulási készségről, mely abból 
származna, hogy a hermeneutikus tudat interszubjektív dialógusban tárná fel a tradíció 
interszubjektív igazság-érvényét. Ezért a történelem kritikai eszméje - amely Apel, s 
Habermas értelmében az uralommentes, kritikai konszenzusra irányultságában a fejlődést 
követeli - mindig a jelen szava. 

A történelem igaz kontinuitása a diszkontinuus elemek interszubjektív megértéséből 
előálló tradíció. A történelmi megértés kritikai intenciója, hogy a hermeneutikus dialógus-
ban, minden egyes ember megértésének konszenzusteremtő aktusában a tradíció elteme-
tett tényeit önmegértésként érvényesítse. 

Mindeddig kerültük azt, hogy az eddig vázlatosan megnevezett ismeretelméleti momen-
tumok miként állnak kapcsolatban a művészetelmélettel. Valójában aligha képzelhető el, 

1 Gadamer: Rhetorik, Hermeneutik und Ideologiekritik in: Hermeneutik und Ideologiekritik. Suhr-
kamp V. 1971 .78 . o. 

2Habermas: Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik in: Hermeneutik und Ideologiekritik id. 
kiad. 133 .0 . 

3Ben/amin: Über den Begriff der Geschichte, in: Adorno-Benjamin: Integration und Desintegra-
tion Suhrkamp 1976. 62. o. 
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hogy az eddigi megfontolások közvetlen áttétel formájában érvényesüljenek. Joggal 
mondja H. R. Jauss: recepcióelmélet (és tegyük hozzá, a művészetelmélet egé-
sze — B. B.) az ideológiakritika és hermeneutika közti vita kereszttüzébe került; 
mindenekelőtt egy új kutatási érdeklődést keltett fel, mely a recepciótörténeti és 
irodalomszociológiai vizsgálódások és empirikus recepcióanalízisek tömegében csapódott 
le."4 Ez az érdeklődés visszavezette eredetére a hermeneutikus jelenséget; arra az eredetre, 
ahol a jelenség mint a tradíció meghasonlása és elhalványulása mutatkozott meg. Az 
esztétikai és történeti tudat létrejötte megkövetelte, hogy a tudatok és tárgyaik merőben 
új megalapozását végezze el az elmélet. 

A modern művészet új ábrázolásformákat keres, s ezen új kifejezéseket és formákat 
értelmező teória sem ülhet babérjain, együtt kell haladjon vele, hogy a fordított világot 
(die verkehrte Welt5) s e fordított világot, mint ábrázolást és formát megérthesse. A 
fordított világ a nem-érzéki világ, a művészet megértése nem a reprodukció, hanem a 
produkció. „E megfordított világ törvénye szerint tehát az, ami egynemű az első világban, 
nem-azonos önmagával, s ami nem-azonos abban, ugyancsak nem-azonos önmagával, 
vagyis azonos lesz magával."6 A megfordított világ a tételező értelemadás világa, a 
nem-érzéki látszat világa. A benne „megjelenő világ" „ . . . olyan magánvalóság, amely az 
észnek első és azért még tökéletlen jelensége, vagyis csak az a tiszta elem, amelyben az 
igazság lényege van".7 Ez a modern művészet egzisztencia-alapja, a lényeg formában adott 
magánvalósága, amely az értelemben azonos lehet magával, mint magánvalóság, de nem az 
abszolút tudás magáértvalósága; csak az öntudat előfoka, de a tudat lényegiségének 
lehetősége. A megfordított világ lényeg-igazsága a hozzá forduló tudat értelem-azonos-
sága, mint világban-létének negációja. Mármost ha az egzisztencia, mint az első világ 
azonossága nem-azonosság, akkor a recepció (a mű formájáé), mint a nem-azonosság 
negációja, mint azonosság jelenik meg. „Bizonyára helyes, hogy a műalkotás esztétikai 
kvalitása, formálási törvényein és -nívóján nyugszik, mely végül a történeti keletkezés és 
kulturális kötöttség minden korlátját transzcendálja."8 Ha tehát a megértés történetisége 
folyamatos mozgás, negáció és transzcenzus, akkor mi lesz az esztétikai hermeneutika 
tudományának tárgya és miként fogalmazható meg? 

A tudomány ilyen irányú átfogalmazása a hatvanas évektől indul meg a német 
esztétikai és irodalomtudományi gondolkodásban — íija H. Gumbrecht —, s ennek követ-
keztében a figyelem az irodalom hatása és a recepció felé fordul, és az irodalom 
társadalmi kötődése úgy jelenik meg mint az olvasó irodalmi tapasztalatának belépése a 
horizontba (szükségletek és elvárások), s bár e belépésben megértése preformált, mégis a 
mű megértése visszahat magatartásának rögzült sémáira (Jauss). A módosított irodalomtu-
dományi program ilyen kérdéseket kell felvegyen elemzésébe:,Milyen megértéshez kíván-
ja vezetni a szöveg a kortárs, azaz az eredendően implikált olvasót? Milyen tapasztala-
tokat nyerhetnek a különböző társadalmi-történelmi csoportok és korok olvasói a szöveg-

"//. R. Jauss: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. I. W. Fink V. München 1977. 
11. o. 

5 Vö. ezzel összefüggésben Gadamer: Hegels Dialektik. J. C. B. Mohr Tübingen 1971. Itt végzi el 
Gadamer a „Die verkehrte Welt" hegeli fogalmának analízisét. 

6 Hegel: A szellem fenomenológiája Akadémiai 1973. 89. o. 
' U o . 81. o. 
8 Gadamer: Wahrheit und Methode J. C. B. Mohr Tübingen 1975. XVIII. о. 
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recepcióban? Miként hatnak vissza ezek a tapasztalatok az olvasó társadalmi magatartá-
sára? " 9 

Ezek a kérdések arra utalnak, hogy az irodalomtudomány új kezdetei szoros kapcsolat-
ban állnak azzal a szociális dinamikával, melyet mint a tradíció természetes szubsztanciá-
jának receptív-applikatív felbontását írtuk le a Gadamer—Habermas-vitában. Ebből követ-
kezően a megújított irodalomtudomány feladata: „Amit az irodalomtudománynak meg 
kell tanulni az ideológiakritikából és a társadalomtudományok emancipatorikus reflexió-
jából, az mindenekelőtt az, hogy az irodalom tradícióját. . . nem egyszerűen mint egy 
'magának elegendő', hordozó egyetértésen nyugvó hagyománytörténetet fogadja e l ." 1 0 

Az irodalomtudomány nem gondolhatja, hogy kanonikus-objektív értelmét ragadja 
meg, ragadhatja meg a műnek, s ezért a konkretizáció történelmi folyamatában létező 
művet kell elmélete tárgyává tennie. Ily módon az irodalomtudomány a megértés törté-
neti feltételeit fogja kidolgozni, mert az irodalom fogalma a befogadóval áll szoros 
vonatkozásban.11 A befogadóval adódik a jelenkortudat érvényesítése, mint a normati-
vitás tagadása. Az esztétikai hermeneutika fontos kérdése lesz, hogy a befogadóban ér-
vényesülő tudat - mint a jelen egy kötött , társadalmi viszonylatrendszerében benne álló 
tudat — mely elvek szerint választ a tradícióból. Egy korszakon belül is homlokegyenest 
eltérő választások léteznek, ha nem kívánjuk magát a jelenkortudatot hiposztazálni és 
mint a normatív tudat letéteményesét felfogni, akkor meg kell állapítanunk, hogy nincs 
egy olyan szemlélete és applikációja a tradíciónak, mely azt állíthatná, hogy ő képviseli az 
igazságot. Az igazság ilyen értelmű pluralizmusa nemcsak a tradícióból való választást 
jellemzi, hanem nyilvánvalóan egy tradíciójelenség (mű) applikatív megértését is. 

,A működő kiválasztási folyamatot minden tradícióban, s ezért az irodalom kánonkép-
ződésében újra analizálni kell. A szociológiai ideológiakritika ismét szükségessé teszi a 
hermeneutikus reflexiót, hogy feltárja az ilyen kiválasztás motivációit a kulturális tradí-
ciókban."' 2 A mű és befogadója közt abszolút egyidejűség (Gadamer) jön létre, amely 
mögött a „főgondolat" (Schleiermacher) alkalmazásának egy alternatív megvalósulása áll. 
Az időbeli távolság leveszi a műről a „mellékgondolat" ballasztját és a befogadó a 
„főgondolathoz" mint „formakvalitáshoz"13 fordul, melyben legtisztábban fejeződik ki 
az eredeti történeti jelentés, s amely egyben biztosítja a mű megújuló konkretizációját, 
változó horizontokból. 

9 H. U. Gumbrecht: Soziologie und Rezeptionsästhetik in: Neue Ansichten einer künftigen Ger-
manistik С. Hanser V. 1973. 49. о. 

I °Uo. 54. о. 
I I Vö. Gadamer: Wahrheit . . . Die Grenzstellung der Literatur c. fejezetét. 152 -157 . о. 
12Gumbrecht i. m. 55. o. 
1 3 Vö. Gadamer: Ästhetik und Hermeneutik in: Kleine Schriften II. J. С. B. Mohr. Tübingen 1967. 

2. o. 
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Fenomenológiai szövegelmélet14 

„Sensus non est inferendus sed efferendus" 

,Minden objektív érvényesség, tehát a vallásé is, a művészeté is stb. ideális és ezzel 
abszolú t . . . princípiumokra utal, valamiféle a priorira, melyet mint ilyet, tehát antropo-
lógiai-történeti fakticitások semmilyen módon nem korlátoznak."1 5 . A kommunikatív és 
fenomenologikus eljárás különbsége — előzetesen - itt érhető tetten. Vagyis míg ezen 
utóbbi a fenomenológiából következően a művészet, a műalkotás érvényességét mint 
„evidens önadottságot" tételezi, mely a megismerő intencionális aktusában, beállítódásá-
ban az eidetikus redukció révén pontosan rögzíthető. A művészet megértése itt mint érte-
lemkonstitúció áll előttünk, mely arra irányul, hogy az interpretátor visszaállítódjék - il-
letve közelítsen ehhez — a mű adta lényegbe. Míg a kommunikatív esztétikai hermeneutika 
felismerve, hogy minden objektív érvényesség követelménye normatív és lényegében 
megszünteti azt a történeti hatékonyságot - vagyis azt, hogy a mű megértése legszoro-
sabb kapcsolatban áll ezekkel az antropológiai-történeti fakticitásokra irányuló egzisz-
tencia-megértéssel —, mely a mű megújuló interszubjektív megértéséből adódik. Az egyik 
oldalon tehát egy mindig fennálló — de esetenként torzulást szenvedő — jelentésimma-
nencia jellemzi a művet, míg a másik oldalon a mű történeti létéből következő jelentés-
transzcendencia. Az egyik oldalon a tiszta jelentésadekváció tételezése, míg a másikon 
csak a (történeti) kőnkretizációban megmutatkozó mindig inadekvát mű. Mint majd 
látjuk, ez a különbségtétel a két interpretatív eljárás között így leegyszerűsített, de 
megállapításunk a lényeget illetően igaz; „identikus az eidos, mely minden variáns 
invariáns magjára irányuló redukció révén nyerhető".1 6 

Ez az esztétikai felfogás tehát felteszi, hogy van a műnek csak a fenomenológiai 
redukció révén feltárható — immanens — magja, melyet a hozzáforduló beállítódás 
sohasem meríthet ki, mert az eidos sohasem nyerhető tisztán a konstitúciós variációban, 
hanem csak mint ezen eltérő variációk, alternatív interpretációk redukciója. A fenome-
nologikus szövegelmélet centruma egyfelől tehát az intencionális tárgy, a mű visszave-
zetése egy eredendően „létautonóm" módon létező eidosra, ennek lényege tehát az, hogy 
„ . . . a konkretizációt mint olyat meg kell különböztetni magától a műtő l " 1 7 (jelentés-
adekváció probléma). Másfelől a teória szükségképpen ki kell dolgozza a beállítódás 
problémáját, mely továbbvezet ahhoz, hogy miként biztosítható a mű interszubjektív 
azonossága18 (identitás probléma). 

A szöveg tudománya, a poetológia tehát egyfajta kísérlet a fenomenologikus esztétika 
platonizmusának legyőzésére; „ . . . a fenomén nem ragadható meg objektivisztikusan, 

1 4 Az alábbiakban két eltérő módját fogjuk kiemelni az interpretatív esztétikai teóriáknak, melyek 
ma a nyugatnémet gondolkodásban döntő jelentőséggel bírnak - a fenomenológiai szövegelmélet 
mellett a kommunikatív esztétikai hermeneutikát. 

l 'Husse r l levele Diltheyhez in: Dilthey: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban 
Gondolat 1 9 7 4 . 5 5 1 . 0 . 

,6E. Leibfried: Identität und Variation. Prologomena zur kritischen Poetologie L. B. Metzlersche 
V-buchhandlung Stuttgart 1970. 109. o. 

17Ingarden: Az irodalmi műalkotás Gondolat 1977. 359. о. 
' "Vö. uo. 364. о. 
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hanem csak mint egy meghatározott beállítódás korrelátuma jön létre".19 Tehát felteszi, 
hogy a mű csak a beállítódásban jelenik meg, másfelől feltételezi, hogy létezik az eidos, 
mint ezen beállítódások invariáns magja. A poetológia, a beállítódások, mint interszub-
jektív konstitúciós formák különbségeit elemzi - amely különbségek a továbbfolytatott 
kommunikációban eredményezhetnek kongruenciát —, s így felteszi, hogy kidolgozható a 
szöveg általános elmélete. „Ilyen interszubjektíven egyeztetett-kidolgozott explikációk 
szükségszerűen a szövegről szóló általános tudományhoz, egy poetológiához vezetnek."20 

A poetológia alaphelyzete is ugyanaz, mint a fenomenológiáé, vagyis a válasz a „világ-
nézet-hiányra" (Husserl), nincs világnézet, csak világlátások vannak, individuális beállító-
dások. A feladat az, hogy az elmélet reflektáljon a dolgot szemlélő perspektivitásra, mint 
jelentéskonstitúcióra. 

„ . . . Létezik a szöveg és ezen szöveg átélése, mint a benne letéteményezett jelentés 
konstitúciója ... A szöveg tudománya erre az átélésre irányul és a benne átéltre, s 
megkísérli ezt értelmezni. . . előfeltételezi az átélést. Csak ha ez a megalapozás- és 
korrelációviszony az egyes felfogások és a dolgok között, . . . csak ha a felfogások - mint 
a szöveg primer konstitúció — és ezen felfogásokban végbemenő megragadások közti 
viszony a tudományos feldolgozásban reflektálódik, nyeri el ezen tudomány episztemo-
lógiai alapjait."21 Ez az alap az interszubjektivitás igény felé mutat, vagyis a beállítódások 
jelentésadásainak, ezek kommunikációjának azon igénye felé, hogy a művet mint a 
konszenzus „azonos tárgyiasságát" (Ingarden) ragadják meg.2 2 Ez a felfogás arra is utal, 
hogy nincs értelme a műről, mint konkretizációjától független tárgyiasságról beszélni, 
mert minden specifikus, szubjektum-adekvát beállítódás a saját tárgyát konstituálja.2 3 Az 
esztétikai fenomenologikus szövegelmélet jelentős érdeme, hogy fenntartja a fenomenolo-
gikus filozófia azon felfogását: hogy minden tárgy a tudati konstitúció eredményeként 
gondolható el, s ez érvényes az alkotásra és befogadásra egyaránt. (Ingarden ezt mint 
létheteronómiát fogalmazza meg, amelyen azt érti, hogy a mű mint intencionális tárgy a 
tudataktushoz van kötve.) A döntő kérdés az, hogy a tudatjelentés és tudattárgyiság, mint 
befogadói intenció, miként viszonyul az alkotó által intencionált lényeghez, mint mű-
egészhez, a mű „autor-adekvát" (Leibfried) jelentéséhez. Az itt tárgyalandó probléma a 
következőképpen fogalmazható: létezik-e autor-adekvát jelentés, nemcsak pusztán szö-
veg-adekvát? — Közbevetőleg azt mondhatjuk, hogy tisztán autor-adekvát befogadásról 
ott beszélhetünk, ahol a mű, mint egy (uralkodó) ízlésközösség világnézetének ideolo-
gikus kifejeződése valósul meg, ahol a jelentésadekváció nem probléma, mert a szerző csak 
a már úgy is létezőt — adott esetben mint ideologikus látszatot — közvetíti. 

„A lényeg, a tárgy eidosa sohasem pusztán átélhető. Éppen másként mutatkozik meg, 
mint variánsai: ezek érzékileg átélhetők. Az eidos azonban az lenne, ami pontosan ennek a 
variáció-kontinuumnak inherens, amit tehát egy újabb teljesítmény révén kell konstituál-
nunk . . . A meghatározott (eidos) és alkalmazási (Anwendung) szabályai a konkrét, 

'9Leibfried i. ш. 17. о. 
2 0 Uo. 21. о. 
2 1 U o . 42. о. 
2 2 Leibfried poetológia felfogása itt túlmutatni látszik az ingardeni esztétikai fenomenológia azon 

dichotomikus felfogásán, amely a művet ideális fogalmak által azonos táigyiasságként tételezi konkre-
tizációjával szemben. (Vö. Ingarden i. m. 372. o.) 

2 3 Vö. Leibried i. m. 100. o. 
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topikus szituációban (kontextusok) összetartoznak. A szabály nem konstituálja a jelen-
tést . . . A használat aktualizálja a j e l e n t é s t . . . Csak amennyiben, mint az aktuális 
foganatosításban a habitus-konstitúció interferencia révén képződik a jelentés, mondhat-
juk azt, hogy a használat konstituál. A konstituált eközben mindig egy variációsorban 
áll . . . " 2 4 Az eidos nem-érzéki, az eidos csak mint a beállítódások (habitus) konstitúció-
jának eredője tételeződik. De az átélés tartalmazza az eidos invariánsát, s a kontextuális 
függőségű beállítódások jelentésadása egy interszubjektíven konstituálható lényeg felé 
mutat. A mű eidosa a befogadó tudatjelentése és tudattárgyiassága viszonyába foglalódik 
bele. Az eidos tisztán nem mutatkozik. De ezen az ütőn a „krízis periódus" Husserlje 
értelmében, a fenomenológia legyőzni látszik dichotomikus karakterét úgy, hogy a mű 
érvényességét konstituáló befogadó-Én a másik elé tárja jelentésadását, „ . . . megszűnik 
az énszemélyek egymásonkívülisége és egymásmelletisége, a bensőséges egymásbanlét és 
egymásértlét javára".2 s Az eidos konszenzus. 

Kommunikatív-esztétikai hermeneutika 

„A hcrmeneutikus igazság tehát alapvetően inter-
szubjektív, nevezetesen emberek közti viszonyok-
hoz van kötve . . . " 

(R. Grimminger) 

Ha most ismét a két eljárás különbségét akarjuk hangsúlyozni, akkor úgy fogalmaz-
hatunk, hogy a fenomenologikus szövegelmélet a műmegértést úgy fogja fel, mint értelem 
konstitúciót, mint a szöveg egy megvalósítását, amely végső soron a létbe jut, addig a 
most tárgyalandó eljárás lényege, hogy kiindulása eredendően az, hogy a műmegértés a 
létben áll. így arra tesz kísérletet, hogy tudatosítsa; minden befogadás a legtisztább 
értelemben egzisztenciamegértés, s lényegében a recepció hermeneutikus elsőbbsége 
abban áll, hogy a műhöz forduló előzetes megértés nélkül, a mü nem létezik. Itt 
megfordul a viszony; a fenomenologikus szövegelmélet az eidos felé tart előre, míg itt az 
előzetes megértéstől, mint létmegértéstől függ a mű „eidosa", amely itt úgy fogalmaz-
ható, hogy a polifunkcionális, polivalens, pluralisztikus ízlésítéletekben egzisztáló műal-
kotás, mindig egy meghatározott Miértből adja lényegkarakterét. 

„ . . . Minden történeti fenomén sokoldalú, komplex; különböző kérdésfelvetéseknek 
vethető alá . . . Minden ilyen kérdésfelvetés egyértelműen vezet objektív megismeréshez, 
ha az interpretációt módszeresen végigvitték. És az természetesen nem ellenvetés, hogy az 
igazi megértés a diszkusszióban, a vélemények vitájában alakul ki."2 6 Ennyiben a modern 
művészet teóriájában döntő helyet követel magának a szociologikus-ideológiakritikai 
szempont, mivel a mü léte mind az alkotás, mind a befogadás oldaláról kötött a 
társadalmi-történeti kontextusból megfogalmazható Miért-kérdések igazságérvényéhez. 

2 4 Uo. 4 7 . 0 . 
2 sHusserl: Az európai emberiség válsága és a filozófia in: Válogatott tanulmányai Gondolat 1972. 

365. o. 
26Ä. Bultmann: Das Problem der Hermeneutik in: Philosophische Hermeneutik Suhrkamp 1976. 

255. o. 
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Az aura felbomlása óta (W. Benjamin), a művet kritikai és szórakozott recepció 
egyaránt elsajátíthatja, de a kettő lényegében nem ugyanarról a műről beszél. Az ideo-
lógiakritikai szempont olyan jelenségeket kell értelmezzen, mint az igaz- és látszat- művé-
szetproblémája, giccs, az alkotás és a befogadás oldaláról azt, hogy egy korszak közérzé-
kelése, mennyiben uralt egy hegemonisztikus konszenzus, mint autoriter igazságérvé-
nyesség világa által. 

Korunk művészetelmélete, hogy legyőzze az alkotásesztétikák normativitását, másfelől 
a tiszta recepció relativizmusát egy harmadik szempontot kell hogy érvényesítsen; a 
kommunikációét. Vagyis azt, hogy a mű — mint az új hitetlenség formája (Habermas) - a 
dialógusszituációban a Miért-kérdések mind radikálisabb megfogalmazásával a hit új 
formája legyen, amely életre hívja és hívhassa a legrejtettebb szükségleteket, melyek addig 
hallgattak. „ . . . Az irodalom kommunikációelmélete kényszerítően társadalomtudo-
mányi karaktert kell felvegyen. Szociál-pszichológiai érdekből hermeneutikává válik."2 7 

Azért válik hermeneutikává, hogy érvényesítse a topika szempontjait,28 mellyel fel-
tárható a mű és interpretálója kontextusban állása, melynek révén elemezhető a dialógus-
ba lépő interpretáció, mint mű- és önmegértés jelentéstöbblete — mint radikális más-ság és 
nem jobban-értés - az eddigi interpretációs horizonttal szemben. A topikus szempontok 
érvényesítése a hermeneutikát a jelen tudományává, a van álláspontját alapul vevő 
tudománnyá teszi. Végső soron itt a megértéselmélet korábbi analízisénél látott problémá-
ról van szó; az ittlét kibontja saját jövőbeniségét. A megismerés arra irányul, hogy az 
ittlétben adottat feltárja, megvilágítsa s ezzel visszajut a léthez, létstruktúrához. Gadamer 
értelmében a megismerést mindig az „etwas als etwas" formula jellemzi, vagyis mindig a 
szempontunk szerinti fontos részaspektust nyeijük el, ugyanakkor bekövetkezik az ittlét 
átstrukturálódása. „Az interpretáció fundamentálontológiai teóriájának alaptétele: a szö-
vegek megértését mint a dialógusszituáció változásmóduszát kell felfogni . . . A szövegek 
megértésében az igazság tervéről van szó, a szöveg és interpretáció közti dialogikus 
eszmecserében."29 

A dialógus történeti kontextusában bekerülő hermeneutikus igazságterv, mint egzisz-
tenciamegértés, mutatkozhat úgy, mint a dialógus horizontjának affirmációja vagy kriti-
kája. Tehát amikor azt mondtuk, hogy szükség lesz egy korszak közérzékelésének ideo-
lógiakritikájára („az uralkodó eszmék az uralkodó osztály eszméi"!), akkor a Haber-
mas—Apel-féle kritikai társadalomtudomány konszenzus elvét tartjuk szem előtt mint 
„lehatárolatlan kommunikációs közösségét", amelyben nem pusztán a percepció közös-
sége, hanem az eszmecsere közössége tételeződik, olyan formában, hogy minden ember 
megfogalmazhatja — adott esetben saját mű értését — saját igazságtervét és ezzel a 
dialógusba mindenki, mint egyenlő-szabad diszkussziós-partner lép. A kommunikációs 
közösség ezen megfogalmazása valóban a príma philosophiát, mint a teoretikus és gyakor-
lati ész egységét alapozza meg (Apel). Joggal hangsúlyozza Helmut Kuhn, hogy művészet-

2 2 R. Grimminger: Abriss einer Theorie der literarischen Kommunikation in: Literatur Fischer T. V. 
1976. 102. o. 

! 8 G . Vico: Az új tudomány Akadémiai 1963. 315. о. „Ez (ti. a topika - В. В.) az elme első 
műveletének szabályozására szolgáló módszer, amennyiben megmutatja azokat a helyeket, amelyeket 
végig kell járni, hogy mindent megtudjunk valamely dologról, ami benne van, és hogy jól, vagyis 
egészen megismerjük." 

2 9 Th. Seebohm: Zur Kritik der hermeneutischen Vernunft Bouvier V. 1972. 85. о. 

6 L i t e r a t u r a 8 0 / 2 
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és ideológiamegértés egy irányba mutat: „Az ideológiának megfelelő megértésforma tehát 
azonos értelmű a művészetével, azaz, hogy az ideologikus látszatot kritikailag feloldja."30 

Mindaddig, amíg az irodalmi mű maga is ideologikus tartalmakat emel be a formába 
(Bahtyin) és a forma befogadása is ideologikus kontextusban történik, addig a művészet-
megértés egyetlen lehetősége, hogy megalapozza az ideologikus megértések toleráns-kri-
tikai diszkusszióját. Nem dönthet az ideológiakritika egyik vagy másik szemlélet rovására, 
hanem feltárja a bennük működő előzetes megértés előfeltevéseit. Ebben az értelemben 
igaz Fehér Ferenc felfogása - az ideológia a modern művészet demiurgosza! 

A bevezetett kommunikációelméleti szempont arra szolgál, hogy tudatosítsa - és 
egyben az elmélet centrumába helyezze azt - , hogy a mű ideologikus-történeti kontextus-
ban létezik s megértése is csak ezen formák között lehetséges. A mű értékelvei nem 
elemezhetők platonikus örök értékekként, hanem csak mint a művel szemben felvett 
perspektíva értékérzésének kommunikatív közvetítése és kritikája. 

A filozófiai hermeneutika modem újrafogalmazása és a hermeneutika történetének 
megindított kutatása csak elősegítette az esztétikai hermeneutika kidolgozását. „ . . . ezek 
az ellenséges testvérek (ti. Habermas és Gadamer - B. B.) döntően együttesen járultak 
hozzá, hogy az úgynevezett egységtudományok objektivizmusával szemben ismét érvé-
nyesítsék az emberi világtapasztalat nyelviségét és ezzel a kommunikációt, mint a jelentés-
megértés feltételét."31 

Az irodalom — és tágabb értelemben a művészet - kommunikatív jelenségként való-
felfogása, azt a humanista tendenciát újítja meg, amely a német klasszikus gondolkodást 
jellemezte, vagyis a kommunikációban érvényességre törő mű, mint a tudatok közössége 
jelenik meg. A nyelv diszkurzív univerzumában — Herder szavával —, „a nyelv publikumá-
ban még a senkinek is füle van", s ebből következik, hogy a hallás, a megértés valamilyen 
formában megteremti a tudatok közösségét, és így a teória — mint kommunikációelmélet 
- arra kell törekedjék, hogy felfedje a művet,.hallgatók" kontextuális függőségű konszo-
nancia és disszonancia tendenciáit. Vagyis azt, hogy a létrejövő jelentéstranszparencia, 
milyen közösen ható előzetes megértések következtében formálódott olyanná, amilyen. 
„A hatásminőségek és -lehetőségek felé tájékozódó irodalomesztétika a potenciális olvasó 
hermeneutikai kompetenciáját is tekintetbe veszi, s . . . az esztétika ideálisnak tartott 
összetevőit is a nyelv- és kommunikációelméleti összefüggésekbe helyezi."32 Az így 
konstruált elméletben az előbb kiemelt tendenciák egyáltalán nem jelentenek értékszem-
pontot, tehát a disszonancia — a megbontott megértéshorizont — önmagában nem jelenti 
azt, hogy ezzel létrejött a , jobb-megértés" feltétele. A korábbiak értelmében nincs jobb-
csak másként-értés és ebből következően a legfőbb elv az, hogy felfedjük az autentikus 
szerepcserét (Janousek) - mint a kommunikáció ideálhelyzetét - gátló és azt lehetővé 
tevő tényezőket, a kontextusban levő mű befogadásakor. 

A művészetelmélet szempontjából is igaz, hogy a hermeneutikus jelenség nem módszer-
probléma, hanem végső soron a megértés, az esztétikai tapasztalat elemzése, s amely 
visszautal az egzisztenciamegértés problémájára: „ . . . az esztétikai tapasztalat az önmeg-

30#. Kuhn: Ideologie als hermeneutischer Begriff in: Hermeneutik und Dialektik I. J. C. B. Mohr 
Tübingen 1970. 344. o. 

31 H. R. Jauss: i. m. 12. o. 
3 2D. Harth: Fogalomalkotás az irodalomtudományban Helikon 1976/4 
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értés egy módja" . 3 3 Gadamer értelmében; a nyelvi világmegértés médiumában kritikailag 
tudatosítjuk létben-állásurik történeti karakterét. 

„Tehát nem a felfogások puszta variációjáról van szó, hanem a mű saját létlehetőségei-
ről, mely mintegy aspektusai variációjában maga értelmeződik."34 Vagyis az applikatív 
befogadásban nem pusztán — a fenomenologikus szövegelmélet értelmében vett — egy 
beállítódásból konstituált tudatjelentésről van szó, hanem arról hogy a befogadásban a mű 
olyan jelentéshorizontként mutatkozik meg, amely válaszol a befogadó világlátásából 
megfogalmazott kérdésre.3 5 Az ízlésközösség a közös világlátásból megfogalmazott kér-
dések egyirányúsága, melyre a mű mint válasz úgy jelenik meg, mint konszenzuális 
igazságérvényesség, mint a lételemzés - természetesen hozzávetőleges - ekvivalenciája. 
„Az eredendő kérdés, melyre a szöveg mint válasz válik érthetővé . . . jelentésidentitást 
vesz igénybe, mely már mindig közvetítette a (mű) létrejötte és a jelen közti távol-
ságot"36 

A távolságfelvétel mint individuális auratizálás a modern művészet alaphelyzete, vagyis 
a befogadói világlátás kitörni igyekszik egyediségéből és távolságfelvételének általános 
érvényességet kíván adni. Benjámintól tudjuk az aura lényege; hogy a távolság adott s 
ennek megszűntével a távolságban - mint világlátásban, szerepidentitásban és cselekvési 
mintákban — adott megismerési tendenciák helyére, a távolság feladottság jellege lép, 
vagyis a befogadó világnézetéből következő kérdés konstituálja a távolságot, s a kérdés 
mélysége teremti meg a rálátás tisztaságát vagy homályát. 

„A művészet autonómiáját megelőző korszak művészete, a cselekvés normáit sokféle 
módon közvetítette, s számára minden kommunikatív funkció még magától értetődő, 
amely korunkban éppenséggel az uralmi érdek affirmációjának gyanúja alatt ál l ."3 7 Az 
esztétikai hermeneutika így mint a megzavart emberi kommunikáció esztétikai tapaszta-
latának kritikai elmélete kell hogy megfogalmazódjék. Ezért illeszti be Jauss az esztétikai 
praxis hagyományos két oldala — alkotás és befogadás - közé az esztétikai tapasztalat 
harmadik momentumát mint közvetítőt — a kommunikatívat. 

Ebben a teóriában központi helyet foglal el az alkalmazás problémája,38 vagyis annak 
tisztázása, hogy a jelen esztétikai tapasztalata számára aligha bír jelentőséggel az a 
jelentés, amely az alkotó és eredeti címzettje közt fennállt és fennállhatott. A befogadás 
mindig a jelenhorizont bővítésére irányul. (Természetesen a történeti-filologikus elmélet 
számára fontos lehet az eredeti horizont jelentésmegvalósulásának feltárása.) A jelenhori-
zontból, mint az interpretáló történeti szituációjából kibomló befogadásban, az applikatív 
megértésben a mű elért - hagyományozott — értelemhorizontjának meghaladása követ-
kezik be. Az applikáció a mű jelenbeli hatását tapasztalatának előtörténetéhez méri „és a 
hatás és recepció instanciáiból teremti az esztétikai ítéletet".39 A befogadó megfogal-

33 Gadamer: W a h r h e i t . . . i. к. 92. о. 
3 4 U o . 112. о. 
3 S A hermeneutikában megjelenő kérdés-válasz logika kibontásához vö. Gadamer: i. m. Die Logik 

von Frage und Antwort 351 -61 . o. 
3 6 Gadamer: uo. 540. o. 
3 7Jauss: i. m. 57. o. 
3 8 „ . . • a megértés mindig magában foglalja a szövegek egyféle alkalmazását, hogy az interpretátor 

jelen szituációjában érthetővé váljék." Gadamer: Wahrheit . . . i. к. 291. о. 
39 Jauss: i. m. 9. 0. 
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mazta ízlésítélet, az idegenül létező tárgyiasság (a mű) visszavétele, s az ebben megfogal-
mazódó saját egzisztenciájából következő kérdés—válasz kapcsolódás belép a hermeneu-
tikus vitába, ahol ítélete és értékei módosul(hat)nak. Az idegenül létező művek sajátos 
történeti érzékelésmódokat (aisthesis) képviselnek, melyekkel esztétikai (jelen)-érzékelé-
sünkben konfrontálódunk. Világképek dialógusa ez. „ . . . Amit tulajdonképpen a múltból 
az emberi érzékelés történeti változásáról tapasztalhatunk, az leginkább az esztétikai ta-
pasztalat médiumában lelhető fel. A későbbi szemlélőnek, aki a megértő elsajátításban 
az esztétikai tárgy szövegkövetelte érzékelését tudatosítja, abban a mértékben kell egy 
többnyire nem magától értetődő tapasztalatmódba ütköznie, ahogy az ő más-létében 
feltárul az ábrázolt világ látványa. A pillantás elsajátított és idegen módja az aisthesis 
(ezen Jauss a világkép fogalmát érti — B. B.) révén közvetíthetővé válik: az elsajátított 
pillantásnak — mely átengedi magát a szöveg vezette esztétikai érzékelésnek - feltárul a 
pillantás idegen módjával, egy másként tekintett világ tapasztalathorizontja. Az aisthesis 
hermeneutikus funkciója arra vezethető vissza, hogy az emberi pillantás. . . már természe-
ténél fogva nem egészen érdek nélküli, s a közvetlenül magát-adó nem elégíti k i . . , " 4 0 

A közvetlenül magát adó; néma, csak a hozzá forduló hermeneutikus érdek — mely 
saját kontextusától befolyásolt — szólítja meg és világképe alapján bontja ki azt a 
jelentéstöbbletet, amely minden későbbi érzékelést jellemez. A művészet értékjellege 
abban mutatkozik meg, hogy benne idegen világlátások őrződnek meg a formákban és az 
aisthesis hermeneutikus érdekében úgy kelnek életre, mint saját világunk horizontjának 
bővítői, kongitív szükségletstruktúrának radikális módosítói. A műalkotások „szigetszerű-
sége", ebben a különállásban igazolódik, amely minden jelentős műalkotást jellemez a 
tőle tovamozduló történeti érzékelésmóddal szemben. Bizonyos müveket, csak bizonyos 
aisthesis alapján lehet megközelíteni. Az aisthesis hermeneutikus funkciója mögött egy 
kontextuális függőségű megismerésérdek rejtezik. Minden befogadás, mint az idegen 
(mű)horizont feltárulása, saját létem feltárulása, ennyiben a művészet szükséglete — mint 
a társadalomkritika néma fóruma — minden embertelenség potenciális ellenlábasa, a 
radikális szükségletek megőrzője. 

Jauss teóriájának három lényegeleme a poesis (technika), mint a saját világ teremtése, 
az aisthesis (világkép), mint a külső és belső valóság érzékelésének megújítása és a 
katharsis (kommunikáció), mint a mű követelte ítélet helyeslése, a vele való identi-
fikáció.4 1 Ez utóbbi tehát mint identitásmegalapozó bomlik ki elméletében olyan for-
mán, hogy „az esztétikai tapasztalat . . . az identitás esztétikai művelődésének folyama-
tába vonódhat be, ha az olvasó érzékelési tevékenységét saját levésére irányuló reflexióval 
kíséri. . . "4 2 Az „önélvezet az idegenélvezetben" (Selbstgenuss ím Fremdgenuss) formá-
ján konstruált esztétikai élvezet, mint emocionális identifikáció és távolságfelvétel váltó 
mozgása eredményezi a recepciófolyamatot Jauss elméletében, amely tehát megőrzi az 
élvezeti ítéletmentességét, de ugyanakkor a távolságfelvételben megítéli tapasztalatát és 
ezzel a recepcióban az idegen mint saját, a távoli mint közeli jelenik meg. A távoli 
némasága, az igazság új hangjaként szólal meg. 

4 0 Uo. 101. o. 
4 1 Vö. uo. 63. o. 
4 2 Uo. 63. o. (Az identifikáció tipológiájához vö. a kötetben Interaktionsmuster der Identifikation 

mit dem Helden 2 1 2 - 2 5 9 . o.) 
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Az esztétikai hermeneutika tudatosítja, hogy művészetmegértés nincs motiváció — 
előzetes megértés — nélkül, az erre irányuló reflexió abban a mértékben bontakozott ki, 
minél inkább világossá vált, hogy a művészet nem a szép-látszat, észleletileg magát-adó 
birodalma. Ezzel párhuzamosan bontakozott ki a tömegművészet és avantgarde közti 
ellentét. A tömegművészet szándéka, hogy retrográd módon állítsa, hogy létezik a 
művészet szép-látszata, mint tisztán az élvezetben elsajátítható forma. Természetesen 
tagadhatatlan, hogy a tömegművészet mint önmagának negációja képes felbontani az 
uralmi érdekkel, érzékeléssel kötött frigyét. Itt a forma befogadása, mint a forma 
implikálta világszemlélet ellentettje valósul meg, de fenntartjuk elméletileg, hogy e fenti 
ellentétben a tömegművészet funkciója az, hogy a benne világként megszerveződő kon-
szenzuális igazságnélküliség rendszere tökéletesen beilleszkedjék a műélvezők elvárásho-
rizontjába, ennyiben szolgálja az uralmi érdek affirmációját. 

Míg az avantgarde vállalja, hogy radikálisan mást mond, mint az uralkodó közérzékelés 
elvárásrendszere. Formájának alapja, olyan világlátás, amely kérdésként távolba helyez-
kedően várja az őt beteljesítő válaszadást. A műalkotások értelemszerkezetét beteljesítő 
jelentéshorizont tehát e két véglet között mozog, amíg a tömegművészetet befogadó 
jelentéshorizont úgy valósul meg, hogy a mű értelemszerkezete mint saját jelentés jön 
létre, vagyis szó sincs a fent említett kommunikatív jelenségről, mint az idegenmegér-
tésben megvalósult önmegértés kommunikációjáról. Ha tehát a kommunikáció jellemzője 
a jelentéshorizont produktív módosítása, akkor itt csak az „idegen-megértés" reproduk-
ciójáról lehet szó legjobb esetben is, mely azonban a saját létmegértés semmissége. Az 
avantgarde esetében az ott manifesztált forma mint ugrás valósul meg, amely nem ad a 
befogadó számára felvezetést, abban az értelemben, hogy radikálisan más mint az ural-
kodó érzékelés. A kommunikációnak nincs nyelve az adott esetben, s lehet, hogy a nyelv 
médiumában kibontakozó elsajátítás sohasem fogja elérni az ott kibontott világlátást. Az 
avantgarde a világlátás radikális mássága. 

A modern művészet két határpontja ez, de itt is világossá válik, hogy a művészet 
hermeneutikus szituációjában kibontott „interpretáció, ontologikus karakterű" (L. Pa-
reyson), vagyis a tömegművészetet befogadó interpretációja mint ontologikus önismétlés 
jelenik meg, míg az avantgarde esetében a világban-lét egy követelően más horizontra 
irányul. 

Ha nem emeljük be az elméletbe az interpretatív momentumot, akkor figyelmen kívül 
hagyjuk, hogy a modem művészet csak ebben a hermeneutikus szituációban elemezhető. 
Ezt tudatosítva vagyunk képesek számot vetni azzal, hogy „ . . . a műalkotás egységét és 
változatlan identitását nem mint izolált jelentésszerkezet birtokolja, mert az ember a mű 
alkotói vagy befogadói együtt-teremtésében saját egzisztenciális egységét és önidentifiká-
cióját keresi. . . " 4 3 Hangsúlyozni kell, hogy maga az identitás - annak számos formája 
(Jauss) - nem értékmomentum, mert magában rejtheti az azonosságot, mint az azonosság 
puszta azonosságát, csak ha ez az azonosság, mint az azonosság nem-azonosságának 
azonossága valósul meg, vagyis radikálisan jelentésbővítő karakterrel bír a befogadásban — 
beszélhetünk az identitásról mint értékről, mint az interpretáció egy igazságáról. A 
befogadásban megvalósított interpretáció sohasem tekinthető sub specie veritatis, hanem 

4 3 Apel : Die beiden Phasen der Phänomenologie . . . In: Transformation der Philosophie I. Suhr-
kamp 1976. 9 2 - 9 3 . o. 
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csak mint a szubjektum-adekváció egy igazságmódusza. „A nem-értés feloldása az inter-
pretáció által mindig hipotetikus marad, abban az értelemben, hogy ez egy abszolút 
verifikációt nem ad, esetleg a bizonyítás egy fokozatát ."4 4 A megértés igazságérvényének 
ezen történetisége a filozófiai hermeneutika - de mint látjuk - az esztétikai hermeneu-
tika számára is középponti probléma. A hermeneutikus elmélet a megértés történetisé-
gével számot vetve kidolgozza - már Schleiermacher óta — a kánonokat, mint a her-
meneutikus eljárás szabályait, mely Seebohm kifejezésével „topikus szempontokat" 
nyújt, de ezek nem logikai-deduktív szabályokként érvényesülnek. A kánonok rögzítése 
arra szolgál, hogy általa a tárgy és helyzete és e helyzetet „bemérő" perspektivikus látás 
ismételhető, interszubjektív igazságérvényességként teremtődjék meg. Ezek a kánonok 
biztosítják, hogy a megértés közelítően mind nagyobb részét uralja a megértendőnek. 
Schleiermacher értelmében mint a rész és egész szub- és koordinációja konstituálódjék a 
hermeneutikus folyamat. A kánon eredendően biztosítani kívánja, hogy a megértendő 
objektivitás-karaktere sohasem szüntethető meg a megértésben.45 

Ez az első kánon, melyet E. Betti, mint az objektum hermeneutikus autonómiájának 
kánonját jelöli, ennek lényege, hogy „ . . . az értelemteli formákat saját törvényszerű-
ségükben kell megérteni, azaz kifejeződési-törvényszerűségük szerint, szándékolt összefüg-
gésükben és szükségszerűségükben, koherenciájuk és tömörségük szerint. . . " 4 6 Ezzel és 
természetesen a többi kánon számbavételével, nem adjuk fel a hermeneutika azon elmélet-
képzését, hogy minden értelmezendő objektum csak a jelentéshorizontból feltett kér-
désre, mint létértelmezésre válaszoló tárgy jelenik meg! 

A második kánon a totalitásé, amely Schleiermacher hermeneutikájában jelenik meg 
először úgy, mint a beszéd, a mű egyes részei közt kialakuló kölcsönviszony. Ez a kánon 
elősegíti, hogy az interpretációt megítéljük, mint olyat, amely az egész egységéből 
bizonyos részaspektusokat emel ki applikációjában. Ez egyben tovább is mutat a har-
madik kánonra, melyet Betti mint a megértés aktualitásának kánonát jellemez. Vagyis a 
tárgy, mint az applikatív megértés tárgya nem a pusztán receptív tudatban kap jelentést, 
hanem a hermeneutikus tudat előzetes megértése alapján egy meghatározott szempontból 
konstruálja tárgyát és annak jelentését. Ebben pedig tovább mutatóan felleljük a negyedik 
kánont, mint a megértés jelentésadekvációját,4 7 amely felteszi, hogy minden interpre-
táció arra törekszik, hogy a szubjektum és tárgya harmonikus viszonyba kerüljön, ter-
mészetesen nem úgy, hogy a szubjektum visszaállítódjék az eredeti jelentésösszefüggésbe, 
hanem egyfajta bővítés-aktualizálás értelmében saját jelentéshorizontjára alkalmazza a 
hermeneutikus tárgyat. 

Lényegében az itt felvett kánonok is bizonyítják, hogy a hermeneutika nem mód-
szer-probléma, hanem végső soron a megértés - mint megközelítő praxis - egzisztencia-
feltételeinek feltárása. Az applikatív megértés kidolgozásával, mint a tradíció dogmatikájá-
nak ellenlábasával, a hermeneutika felveszi magába a történetfilozófia és a kritikai 

44 Th. Seebohm: i. m. 139. o. 
4 5 „ . . . az interpretáló arra van hivatva, hogy az idegen eszmét magában belülről kiképezze, mint 

sajátját konstruálja és annak ellenére jóllehet ez sajátjává válik - mégis mint máslétet, mint valami 
objektívet és idegent állítja szembe magával." E. Betti: Hermeneutik als allgemeine Methodik der 
Geisteswissenschaften. J. C. B. Mohr, Tübigen 1962. 1 3. o. 

4 6 Uo. 14. o. 
4 7 V ö . uo. 53. o. 
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társadalomtudomány igényét. A pro és kontra folytatott és folytatható hermeneutikus 
vitában feltárulnak a megértést konstituáló előzetes struktúrák, mint az ember világban-lé-
tének feltételei, s a vitában természetesen nem eliminálhatók ezek az egzisztenciafeltéte-
lek, a diszkurzív univerzum — mint politikai univerzum - lehetőséget nyújt a partnerek-
nek saját értékelveik autoritásmentes revidiálására. A kritikai kommunikációs közösség 
(Apel) akceptálása, mellyel minden ember kritikailag foganatosíthatja a másik igényének, 
szükségleteinek toleráns szemléletét, s az így tételezett kényszer- és hegemóniamentes 
kommunikáció a kritikai hermeneutikus társadalomtudomány legtisztább szándéka. Az így 
felfogott univerzális hermenutika tudatosítja, hogy a dialógus, amelyben benne állunk 
nem transzcendálható, de felveszi a kritika igényét. Vagyis a hegemonisztikus-disztributív 
nyelvi hagyománnyal - mint lét-történéssel — szemben a toleráns kommunikatív dialógus 
álláspontjára, mint a nyelvi hagyomány kritikájának álláspontjára helyezkedik. „A kom-
munikatív cselekvésekben a beszéd érvényességbázisa előfeltételezett. Az univerzális érvé-
nyességigény . . . amit a résztvevők többnyire implicit kiemelnek és kölcsönösen elis-
mernek, teszi lehetővé a konszenzust... 8 A létrejövő konszenzus a dolgok autoritásá-
nak megszüntetése s benne a történelem mint kritika jelenik meg. A történelem kritikai 
eszméje a kényszermentes dialogikus univerzum visszaállítódását tételezi. A történelem 
tradíciója alkalmazásra kerül mint válasz saját legégetőbb egzisztenciális problémáinkra, s 
a hozzá forduló kérdést mindenkinek fel kell tenni és fel kell hogy tehesse. A hermeneu-
tika megújítása tehát a humanitás és emancipáció szava, melyben „a történelem olyan 
konstrukció tárgya, amelynek helye nem az üres és homogén, hanem egy Mosttal 
(Jetztzeit) telített idő". (W. Benjamin) 

Az így felfogott megértés történetisége, mint metahermeneutika funkcionál az eszté-
tikai hermeneutika számára, amely tehát középen áll az esztétikai normativitás eszmény 
és az „esztétikai nihilizmus" között. Az esztétikai hermeneutika a műformák immanens 
értelmét kereső elmélet, amelynek végső szándéka a transzcenzus-befogadás, az applikatív 
megértés feltételrendszerének tisztázása. 

Az út tehát az esztétikától a hermeneutika felé vezet. 

48J. Habermas: Einleitung in: Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus. Suhrkamp 
1976. 33 .0 . 
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BÓKA Y ANTAL 

PSZICHOANALÍZIS, FREUDIZMUS ÉS MARXIZMUS KAPCSOLATA 
JÓZSEF ATTILA VILÁGKÉPÉBEN 

I. KÖLTŐI VILÁGKÉP ÉS A PSZICHOANALÍZIS 

1. A megértés keretei 

A korra, az olvasóra és a költőre egyaránt jellemző az, hogy a költői üzenet mikor, 
milyen formában válik világossá azok számára, akiknek íródott. József Attila ilyen 
szempontból nem tartozik a szerencsés költők közé. Sőt, a Petőfi—Ady-József Attila 
triászból talán éppen vele bánt legmostohábban a sors. Sándor Pál 1941-ben jelentetett 
meg egy meglehetősen dogmatikus, de rendkívül szimptomatikus tanulmányt „Az igazi 
József Attilá"-t. A költő világképét — a költői üzenet magját — ő a tanulmányokból 
próbálja megfejteni, hiszen szerinte „világosabbak ezek a prózai elméleti írásai, mint 
versei" (Sándor, 1970., 376.). Lehet, hogy „világosabbak", de biztos nem mélyebbek. A 
versek mindig átfogóbb, lényegibb szeletét mutatták meg az emberi valóságnak, szubjek-
tivitásuk ellenére közel sem állnak annyira politikai aktualitások hatása alatt, mint az 
elméleti írások. Nyilván: a kortárs nemigen értette a költőt. József Attila helyzete ilyen 
szempontból sokkal reménytelenebb volt, mint Petőfié és Adyé. A változás, a forradalom 
poétája egy olyan korban, amely forradalom nélkül, sőt annak ellentétével ért véget. 
Petőfi és Ady költészete, személye és példája 1848-cal illetve 1918-cal megvilágosodott, 
értelmet nyert, napi politikai-emberi aktualitássá vált. ők egy olyan progresszióban 
tevékenykedtek, amely előre haladt, eredményt hozott , teljessé vált. József Attila indu-
lása hasonló, a progresszió eredményt ígér, de éppen költői kiteljesedése időszakában 
megtörik, majd lassan minden haladás lehetőségének tartós lezárulása történik. Költőnk 
azonban végig a progressziót képviseli. Nemcsak közönségével, hanem önmagával is 
heroikus küzdelmet vív a forradalmi haladás nehezen képviselhető eszméiért és gyakorla-
táért - közben szavai, tettei, eszméi és példája egyre kevésbé egyértelmű a kortárs és a 
közvetlen utókor szemében. Sőt — és erre még néhány gondolat erejéig ki fogunk térni — 
egyértelműségüket egészen az ötvenes évek végéig nem nyerik vissza, a bennük tükröződő 
szemlélet csak a hatvanas évektől kezd szélesebb körben életprogrammá válni. Jelen 
dolgozat vázlatos kísérlet arra, hogy elsősorban a versek már korábban elvégzett részletes 
elemzése alapján tisztázza József Attila világképének egyik elemét, freudizmusát, illetve 
ezzel párhuzamosan az ezt megalapozó marxizmusát. Alapkérdésünk, hogy mi az a 
találkozási pont, amely lehetővé teszi a ma furcsának tűnő (és az iskolai oktatásban 
egyéni bolondságként magyarázott) integrálást. 

Egyértelmű, hogy a marxizmus mélyebb, összehasonlíthatatlanul meghatározóbb él-
ménye volt József Attilának a freudizmusnál. Az integrálás a pszichoanalízis bekapcsolása 
a marxizmus irányába, nem pedig fordítva történt. 
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Itt válik nyilvánvalóvá két olyan szemléleti probléma, melyeket figyelmen kívül hagyva 
a szakirodalom nem tudta helyesen értékelni és értelmezni költőnk freudomarxizmusát. 
Az egyik: tisztázni kell, hogy milyen speciális marxizmus volt az, amely be tudta fogadni 
a freudizmust, sőt szinte üres helyet kínált fel neki. Ez nyilván nemcsak József Attila 
hóbortja volt, a korszak sok marxista teoretikusa megjárta a freudista ,.kalandot" (Vigot-
szkij, Lurija, Wilhelm Reich). (Garai, 1969, Erős, 1980). A kérdést most csak József Attila-
világképe szempontjából vetjük fel, teljesebb vizsgálathoz elemezni kellene a kor elméleti-
ideológiai hátterét, a politikai programok mögött szükségszerűen meghúzódó antropológiai 
és történetfilozófiai nézeteket is. 

2. Egy tipológia vázlata 

Egy József Attila freudizmusát megértő elemzés másik akadálya az volt, hogy a 
kutatók (marxizmusa mellett) freudizmusát is egységesnek gondolták, így a világképi 
építkezés szabályszerűségei homályban maradtak. Igaz, A város peremén világosan utal a 
freudizmusra. Az is igaz, hogy az Egy illúzió jövője olvasása közben gyakran nehéz 
szabadulni attól az érzéstől, hogy alapállásában, érvelési módszerében, néhány gondolatá-
nak közvetlen tartalmában, sőt nyelvi fordulataiban is a Szerkesztői üzenet prózájának 
előzményével állunk szemben. Sorolhatnánk a tanulmányokat, a születésnapi Freud 
verset, a pszichoanalitikus hátterű motívumokat is. 

Hipotetikusan a következő letisztított tipológiát állítjuk fel: 
1. Objektiv freudizmus felhasználás, amikor a pszichoanalízis mint a társadalmi lét 

értelmezésére alkalmas, a marxizmust kiegészítő elmélet jelentkezik. Ez a szorosan vett 
freudomarxizmus, A város peremén, az Egyéniség és valóság. Nagyon fontos, hogy 1934 
után versben nem jelentkezik, illetve a Világosítsd föl-Ъеп 32-33-as funkciója visszavo-
násra kerül és negatívan átfogalmazódik. 

2. Szubjektív freudizmus felhasználás — amikor a freudizmus az egyéni lét értelmezési 
keretévé válik. Ennek kétféle lehetősége van: 
a) A pszichoanalitikus elmélet értelmezi az egyéni létet; ez a változat aránylag könnyen 

felfedezhető. Ilyen az Amit szivedbe rejtesz..., vagy a Kiáltozás „rohamkés"-e 
(kasztrációs félelem) stb. 

b) A pszichoanalízis mint átélt valóság, amikor a pszichoanalitikus elméletben olvasott és 
önmagára vonatkoztatott problémák vagy a terápiában megoldatlanul maradt konflik-
tusok mint a személyes élet gyötrő, tragikus vagy éppen boldogságot hozó öntudat-
lanul vállalt elemei jelentkeznek. Ilyen az anya, az apa és a gyermek motívum, illetve 
az ezek által uralt versek. Az utolsó két év számos nagy verse tartozik ide. 
Ez utóbbi két változat természetesen szinte kizárólag versekben, esetleg lírai igényű 

prózában jelentkezik, erős érzelmi töltés, gyakran érezhető analitikus indulatáttételes 
háttér kíséri. 

Jelen dolgozatban az első, objektív felhasználás típusát vizsgáljuk meg. A versek itt 
egyértelműbben fordíthatók át világképi terminológiára, elméletre. A másik változathoz 
nem elég a világképi vizsgálat, a költő életének személyes és szociális dinamikáját is fel 
kell hozzá deríteni. Az előző epizált jellegével szemben az utóbbi inkább drámai. 
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II. A FREUDOMARXIZMUS ELMÉLETI INTEGRÁLÁSÁNAK ELSŐ SZAKASZA 

3. A marxista világkép fejlődése 

Csak vázlatosan szeretném jelezni József Attila marxista világképének sajátosságait. 
Pontosabban nem is ezt, hanem azt a különbséget, ami 1932 és 1937 között költésze-
tében és tanulmányaiban is fellelhető. A világkép azonossága, alapvető folytonossága 
mellett jelentős változások is felfedezhetők. Nagy vonalakban két változat mutatható ki, a 
határ (nyilván nem élesen megvonva az) 1933-as év. A második változat letisztult 
megfogalmazása 1934-ben történik meg először. A váltás történelmi háttere az, hogy az 
1932-es év végéig egészen közelinek hitt világforradalom egyértelműen lekerül a közvetlen 
történelmi program napirendjéről, hatalomra jut Hitler, és szétveri a nyugat élproletariá-
tusát, a német munkásszervezeteket. A történelmi valóság egy nagyszerű, lelkesítő poli-
tikai és filozófiai eszmerendszert egyetlen eseménnyel utópikussá, hibássá minősített. 
József Attila költészetében és tanulmányaiban megfogalmazott, e történelmi határkő két 
oldalára eső, két változatú gondolatrendszer metaforikusán „törvény-elvű", illetve „indivi-
duum-elvű" modellnek nevezhető. A versek közül az előbbihez A város peremén, az 
Elégia, a Téli éjszaka, illetve az Eszmélet első fele tartozik. A második szakasz legjelen-
tősebb alkotásai a Levegőt!, A Dunánál és a két változatot konfrontáló, elnevezésünk 
alapját adó Eszmélet.második fele. 

A kétféle változatot abból a szempontból is elkülöníthetjük, hogy mindkettő határo-
zott párhuzamot mutat a marxista elmélet két, az adott korban újnak számító alkotásával. 
Az elsőt az 1923-ban kiadott Történelem és osztálytudattal, a másodikat a harmincas 
évek elején megjelentetett, reveláló hatású Gazdasági-filozófiai kéziratokkal. A fasizmus 
hatására történő hasonló gondolati hangsúlyváltás nemcsak József Attilánál, hanem a kor 
számos jelentős (és bizonyos értelemben akkor még hasonló utat képviselő) marxistájánál, 
Lukács Györgynél, Gramscinál, Kari Korschnál és Révainál is felfedezhető. 

A törvényelvű változat lényege, specialitása az, hogy erősen politikai gyökerű a 
közösséget mint osztályt tételezi, pontosan egyetlen autentikus közösségként a munkás-
osztályt ismeri el. Emberképében az ideál az osztályegyén, a munkásosztály tagja. Erősen 
a jövőre irányul, célja konkrét és közvetlen: a forradalom. A költő az osztály tagja, az 
osztálytudat legmagasabb szintű képviselője. A Történelem és osztálytudat minden jelen-
tős sajátos kategóriája megtalálható a költő József Attilánál. (A tanulmányok, szemben a 
versek egész rendszert alkotó „filozófiájával", csak részproblémákat elemeznek, de pon-
tosan illeszthetők a versek adta teljes világképbe.) Ilyen a totalitás kategóriája, mint a lét 
interpretálásának történelmi, társadalmi, azaz osztályszempont által meghatározott 
módja. Aztán az elidegenedés fogalmának hangsúlyozása (A Kéziratok megismerése 
előtt!), az osztálytudat, a szubjektív mozzanat elvont teoretikus átértelmezése (mint 
történelmileg adekvát racionális reakció). Végül ide tartozik a proletariátus „azonos 
szubjektum-objektum" ként értelmezése. 

Ez a messianisztikus marxizmus egy meghatározott történelmi periódus terméke volt, 
az a hit éltette, hogy 1917 és 1919 csak a közeli eseménysor, a világforradalom kezdetét 
jelzi. (Lukács, 1967, 700-701.) 
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4. A közvetlenség mítosza 

Az aktuális forradalmi helyzet filozófusának gondolatai, a messianisztikus marxizmus 
azonban számos problémát zárójelbe tesz, másokat redukál. Nincs személyiségelmélete, 
számára a mindennapi ember nem létezik. A „hamis tudat" hegeli kategóriájának forra-
dalmi újragondolásakor minden olyan egyénit, amely nem párhuzamos a forradalmi 
folyamattal „szubjektíve jogosnak, objektíve hamisnak" ítél meg. Az egyén annyiban 
létezik, amennyiben a történelmi folyamat részeként jelenik meg, azaz önmagát megszün-
tetve közvetlenül társadalmivá kell válnia. 

A költő azonban még akkor sem állhat itt meg, ha egyébként szívvel-lélekkel támogatja 
ezt az eszmét. Feltétlenül szüksége van egy olyan magyarázó keretre, amely az egyénire is 
érvényes megoldást nyújt (akár az egyéni megszüntetésének programjával). József Attila 
számára a pszichoanalízis éppen ezt a funkciót tölti be. Az osztálytudat érvényesülése 
öntudatosodási folyamat az osztály szintjén, vagyis a történelmileg adekvát felismerése. A 
személyes öntudatosodás ennek kiegészítő folyamata. A pszichoanalízis segítségével ön-
tudatosodásra képes egyén nyerhető. Ennek az elképzelésnek 1932—33-ban egy finomabb 
és egy durvább változatát is ki lehet mutatni. Az előbbi, mélyebb felfogás A város 
pereménben, a felszínesebb, egyszerűsített, de határozottabb megfogalmazott változat 
két tanulmányban, az Egyéniség és valóság-ban, illetve Az ifjúság nemi problémáiban 
körvonalazódott. 

Az Egyéniség és valóság kísérletet tesz az emberi lét egészének dialektikus leírására. 
Alapgondolata a marxi elmélet egyik sarkalatos pontja: az ember alakítja világát, közben 
önmaga is átalakul, vagyis egyszerre alanya és tárgya a társadalmi-történelmi fejlődésnek. 
A tárgyi és alanyi viszony dialektikájának végigvitele, egységes magyarázó elvvé hiposz-
tazálása jellemzi József Attila tanulmányát. A viszony objektivált formája a termelési 
eszköz, amely a „természeti anyag" és a „társadalom" váltakozva alanyi vagy tárgyi 
jellegét közvetíti. A rendszer logikájából következően tagadja, hogy az egyén „fix alany", 
független szubjektum, de a mosdóvízzel együtt kiönti a gyermeket is: az egyén minden 
alanyisága megszűnik, csak mint társadalmi alany létezik: „az egyén csakis úgy szemlél-
hető mint társadalmi folyamat" (ÖM. III, 122.). Az egyén így az alakuló társadalom 
tárgya és osztozik a társadalom alanyiságában. Az „egyének — úja — közvetlenül csak a 
társadalommal érintkeznek, közvetlen érintkezésben sem egymással, sem a természeti 
anyaggal, a természettel nem állnak" (kiemelés tőlem: B. A.) (ÖM. III., 123.). íme a 
messianisztikus rövidre zárás legtisztább kimondása: egyén és társadalom viszonya közvet-
len, egyirányú, a társadalomtól az egyén felé, az általánostól az egyes felé ható mechaniz-
mus kizárólagosan érvényesül. A „társadalmi forradalom" is tárgyi szinten és alanyi 
szinten fogalmazódik meg, de ez utóbbi csak annyit jelent, hogy a fejlődés szükségszerű-
sége, a termelés autonatizmusa feloldhatatlan ellentmondást hoz létre a tiszta társadalmi 
tárggyá vált munkásosztály és tiszta társadalmi alany tőkés osztály között. A forradalom 
kitörését nem az alany és tárgy ellentmondásának kiteljesedése, a társadalmi fejlettség 
szintje határozza meg, hanem a két oldal közötti feszültség ereje, így a forradalom 
leginkább „a gyarmati és félgyarmati országokban" várható (ÖM. III, 126.). 

A valóságos egyéniség az átmeneti korszakban kétféle lehet: forradalmár vagy neuro-
tikus. Ez az antropológia tovább építi a közvetlenség mítoszát, mert mindkettő közvet-
lenül társadalmi meghatározottságú, csak míg a forradalmár ennek tudatában van, társa-
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dalmi alany funkciójának megfelelően tárgya a társadalmasítandó valóság, addig a neuro-
tikus a „hamis tudat" helyzetében társadalmi eredetű hatásának áldozata. Tudattalan 
küzdelmében tárgya „az anyagi valóságtól megfosztott, bár tőle produkált erkölcsi vonat-
kozás" (ÖM. III. 127.). A neurotikus ugyanúgy, mint a forradalmár, valóságos társadalmi 
problémával kerül szembe (mást nem is tehet), csak ott téved, hogy ezt nem társadalmi 
alany módjára értelmezi. Az analitikus feladata így az lesz, hogy a neurotikusnak meg-
mutassa: betegsége nem egyéni, hanem társadalmi, a harcot nem önmagában, hanem 
osztályával együttműködve a valóságos társadalomban kell megvívnia. Az analitikus az 
egyén társadalmiságának tudatosítója, az utakat elzáró hamis tudat mobilizálható valósá-
gos tudattá alakítója. Az egyéni és társadalmi merev dichotómiába, illetve ezt feloldó 
mindenható közvetlenségbe szerveződik. 

Az Egyéniség és valóság végül azzal a messianisztikus hittel zárul, hogy a forradalom 
mindent — az étikai szférától a személyes neurózisig — pozitívvá fog tenni: „a forradalmi 
harcot aktívan' vívó tömeg egyéneiben a harc gyakorlati technikai kivitele megsemmisíti 
egyszerre egy társadalmi lelkivilág erkölcsi vonatkozásait is, ha a harc győzelemmel 
végződik" (ÖM, III. 127.). 

A pszichoanalízis József Attila számára sem világnézet (ugyanúgy mint Wilhelm Reich-
nél), azaz önmagában nem alkalmas a társadalom átrendezésére. Inkább egy olyan 
szociáltechnika (ez A város pereménben már sokkal összetettebben jelentkezik!), amely 
korrigálja az egyént, lehetővé teszi számára a valóságos helyzet megértését. A társadalmi 
átalakulásban a következő funkciót kapja: 

JELEN ^ NORMÁLIS ^ JÖVŐ 
TÁRSADALOM TÁRSADALOM * TÁRSADALOM 

pszichoanalízis marxizmus 
(normalizálás) (átalakítás) 

A „normális társadalom" olyan szociális szituáció, melyben a társadalmi alany funkció 
érvényesülhet, mert nincsen tudattalan mechanizmusokkal akadályoztatva. 

Az ifjúság nemi problémái című vitaírásban erősödik fel József Attila freudizmusának 
egy olyan oldala, amely későbbi változattal szemben meghatározó sajátossággal bír. A 
pszichoanalízis itt nem; elsősorban a lélek leíró tudománya, hanem terápia, azaz egy olyan 
társas folyamat, amely az öntudatosítás személyes fázisát vezérli. Költőnk ebben az 
időszakban nem ítéli döntő jelentőségűnek az id-re, ego-ra és superego-ra felosztó leíró 
rendszert. A terápia elsődleges számára. Ezzel számos olyan elméleti momentumot nyer, 
amely segíti a freudizmus integrálását a marxizmusba. Ilyen a pszichoanalitikus terápia 
közvetlen, nyilvánvaló szociális jellege: „pszichoanalitikai kezelést sem folytathat az 
egyén önmagán, az is csak társasan, társadalmilag, orvos segítségével lehetséges" (ÖM. III. 
128.). További párhuzam az, hogy „a marxizmus az elnyomott proletariátus fölszabadí-
tásának, a prszichoanalízis az elfojtásokkal teli lélek gyógyításának tudománya" (uo.). 
Vagyis mindkettő olyan társadalmi, illetve egyéni helyzetet tár fel, ahol az igazi emberi 
lehetőségek valamilyen más erő által korlátozódnak. A társadalomban ez az „elnyomás", 
egyéni szinten pedig az „elfojtás". Továbbá a pszochoanalízis és a marxizmus is „rossz 
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állapot jóra változtatása", gyógyítás, az előbbi egyéni szinten, az utóbbi társadalmin. 
Mindkét elméletben megtalálható az a gondolat, hogy az emberi lét felszíni jelenségei 
torzítva tükrözik a mélyben rejtőző valódi összefüggéseket. Ezek feltárása komoly elmé-
leti igényű tudatosító és öntudatosító tevékenységet kívánna meg. 

5. A mérnök költő - a terápia minősége 

Jól láttuk tehát, hogy az 1932-es év tanulmányai átfogó, logikus rendszert nyújtanak 
ugyan, számos ponton azonban nyilvánvalóan problematikus irányba visznek. Ezt korri-
gálják, módosítják, és a kereten belül elmélyítik az 1933-as év elején keletkezett nagy 
versek (A város peremén, Téli éjszaka, Elégia). Most A város peremén utolsó szakaszai 
alapján kíséreljük meg ennek a messianisztikus, de az egyén-társadalom viszonyt sokkal 
áttételesebben megoldó freudomarxizmusnak a rekonstrukcióját. 

A vers, a „történelmi-materialista Óda" a genezistől a jövő perspektívájáig rajzolja meg 
a munkásosztály küldetését, benne a költő feladatait. A freudizmus beépítése ugyanott 
történik meg, ahol az előbb: a változtatás, a társadalom meghatározott típusú átalakítása 
teszi szükségessé alkalmazását. A „gép", a termelési eszköz szimbolikus megjelenítője 
mintegy objektív erőként juttatja el az antagonisztikus emberiséget a forradalomhoz. A 
tárgyi-anyagi szféra felszólításaként hangzik az Internacionálé kezdő szava (Föl, föl! 
. . . E fölosztott föld körül"), kezdődik a forradalom. A forradalom első szakasza szen-
vedéllyel teli, politikai jellegű, negatív, a magántulajdon elemi erejű tagadása. Ezután a 
következő szakasz jön: 

Míg megvilágosul gyönyörű 
képességünk, a rend 
mellyel az elme tudomásul veszi 
a véges végtelent, 
a termelési erőket odakint s az 
ösztönöket idebent . . . 

Az egyéniség és valóság kategóriarendszerében és gondolatmenetében ez még valahogy 
úgy hangzott volna, hogy a „termelési eszköz" (a társadalmasított természeti és emberi 
anyag) új, harmonikus rendbe szervezi a külső (tárgyi) és belső (emberi) valóságot is, 
Versünkben az „elme" már közvetítő elem a társadalom és az egyén kapcsolatában. Kicsit 
mitizált formában, de mindenképpen az előbb teljesen redukált emberi szubjektivitás, 
önálló „alanyiság" megjelenítője. Igaz ugyan, hogy az „elme" csak „tudomásul veszi" az 
új rendet, de az már mint ,gyönyörű képességünk", vagyis mint emberi adottságunk 
jelenik meg. 

A kettős forradalom elmélete, pontosabban a forradalmi folyamat szakaszolása József 
Attilánál — ugyanúgy mint Marxnál — az emberi elidegenedés személyes aspektusának 
tudatos felismerésén alapul. Az elidegenedés, a fennálló fetisisztikus megmerevedése, a 
történelmi folyamat és az ebben élő ember közötti viszonyban jelentkezik. A jelen 
embere a társadalmi-tárgyi környezet forradalmi átalakulását nem tudja közvetlenül 
átvenni, az új termelési mód nem teremti meg automatikusan a kommunista életformát és 
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személyes tudatot. Ennek alakítására használható fel az „ösztönök tudománya", a freu-
dizmus. A „megvilágosul" és a „tudomásul veszi" valamilyen fennálló lényegének meg-
értését, tudatosítását jelenti. Ugy értelmezhetjük, hogy a két szó Marx „naturalizmus-hu-
manizmus" gondolatának lírai kifejezése. Az, hogy az ember képes lesz saját természetét 
(naturálisan adottját) emberi életében megvalósítani, illetve életét (humanitását) természe-
tesen élni. Az „elme" forradalmához „kint" meg kell érteni (tudatosítani) a társadalmi 
tárgyiság humanizálhatóságát, „bent" pedig - a pszichoanalízis segítségével — öntudato-
sítani az emberi természet, az alany humánus megvalósítását. A forradalom e második 
szakasza is két periódusra osztható. Először az emberi természet megértése történne meg, 
személyes szinten a pszichoanalízis segítségével. A tanulmányok koncepciójával ellentét-
ben ez nyilvánvalóan egy tudományos leíró megismerés lenne, azaz a pszichoanalízis most 
úgy hasznosítódna, mint az emberi személyiség átfogó elmélete. Terápiáról még nincs szó. 
A két kiinduló pont azért lényeges, mert a freudizmus eltérő elméleti konstrukciójához 
vezet (Habermas, 1971.). A megértés periódusa után következne a teremtés szakasza, 
amikor az öntudatosítás alapján megtörténhetne az átalakulás. Ezen a ponton lépne be a 
pszichoanalízis mint terápia: 

A költő — ajkán csörömpöl a szó, 
de ő (az adott világ 
varázsainak mérnöke), 
tudatos jövőbe lát 
s megszerkeszti magában, mint ti 
majd kint, a harmóniát. 

A tudatos, a szubjektumot és a tárgyi világot ismerő költő (az „elme") a bent világában 
ugyanazt a teremtő funkciót kapja, mint a munkásosztály a kint-ben. Az Egyéniség és 
valóság terminológiájában ő a társadalmi alany és a társadalmi tárgyként létező szubjek-
tum alakítója. A költő-elme így egyrészt azonosítodik a Történelem és osztálytudat 
teóriájának osztálytudatával (öntudatosítás társadalmi szinten), másrészt viszont pszicho-
analitikus terapeuta, az öntudatosítás egyéni szintű gyakorlati megvalósítója is. Filozófiai 
felismeréseken túl a szabad emberi személyiség tisztelete vitte József Attilát a freudizmus 
teoretikus integrálása felé. A messianisztikus marxizmus (egy felgyorsított és politizált 
forradalomvárás), ha nem akar tisztán teoretikus maradni (mint Lukácsé 1923-ban), 
akkor vagy megfelelő személyiségelméletet alakít ki, vagy voluntarisztikusan zárójelbe 
teszi és bürokratikus eszközökkel „kezelés alá veszi" a személyiséget (mint tette a 
sztálinizmus). 

Éppen az utóbb idézett versszak kapcsán lehet megmutatni, hogy mi volt a pozitív, a 
dogmatizmustól elhatároló elem költőnk freudizmusában. A költői feladat ilyen definiá-
lása egy párhuzamra csábít. Sztálin 1932. október 26-án Gorkij lakásán az írókat „az 
emberi lelkek mérnökeinek" nevezte (Varga, 1973.). A hasonló kifejezések mögött 
azonban lényegesen eltérő tartalom rejlik. Sztálin számára az a költői szerep külső, a kint 
hatása a bent-re, az ember hozzáigazítása a társadalomépítés grandiózus feladatához, az 
emberi „proletarizálása", bevitele a történelmi osztályba. 

József Attila számára, éppen marxizmusba integrált freudizmusa miatt is, elképzelhe-
tetlen egy a személyiséghez képest külső politikai emberideálhoz való hozzáigazítás 
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gondolata. Freud számára ugyanis a pszichoanalitikus kezelés funkciója nem a kezelt 
beillesztése a meglevőbe, hanem a helyes önismeret lehetőségének, azaz az önálló döntés 
alapfeltételének biztosítása. József Attila elképzelése szerint a megszerkesztendő az ember 
belső lényegének kiteljesítését, szabad önmegvalósítást, a történelmi lehetőségek teljes 
igénybevételét jelenti. Következésképpen — és ezen könnyen átsiklik az olvasó figyelme — 
a költő nem másban, hanem csak „magában" teremti meg a harmóniát. Nem manipulál, 
hanem választható modellt nyújt. A freudizmus gondolatainak ilyen átalakított átvétele 
újabb, a marxizmussal rokon vonást erősít fel: a pszichoanalízis émancipaiorikus funkciót 
kap, és kritikai célú. így a többi ember és a költő között bizonyos azonosság, egymás 
mellé rendeltség alakul ki. Ha a megértés után, a költő az átalakítás közvetlen munkáját is 
vállalta volna, akkor egy dichotóm társadalmi modellbe kényszerülne. Lennének ugyanis 
„mérnökök", akik a hozzájuk képest jelentéktelen, fejletlen individuumokat kvázi-termé-
szetként kezelnék, az ő kezükben lenne a „helyes technológia". Lennének továbbá olyan 
individuumok, akik a mérnöki munka tárgyaként szerepelnének, akik képtelenek a „helyes 
technológia" kritikájára, hiszen még nem fejlődtek odáig, csak ha alávetik magukat neki. 

Még egy ponton megy túl a „mérnök" elven József Attila. A művészet kérdése és a 
proletariátus című tanulmányában a kapitalista kor művészét „hivatásos feltalálódnak 
nevezi. A mérnök mindig a meglevőből szerkeszt, az adott társadalmi szükséglettel 
harmóniában, tőle „rendelnek" dolgokat. A „feltaláló", bár minden meglevőt felhasznál, 
alapjában mégis túlmegy azon, a fennálló létben legfeljebb csak homályos igényként, nem 
pedig közvetlen szükségletként létezik tevékenységének eredménye. Jellemző különben, 
Sándor Pál említett tanulmányában felháborodottan utasítja vissza a „feltaláló" meta-
forát: a költő szerint nem „isteni kinyilatkoztatásként, 'feltalálóként' alkot — hanem 
egészen pontos, ellenőrizhető, objektív tevékenységet fejt ki" (Sándor, 1970. 378-379.) . 

III. A FREUDOMARXIZMUS ELMÉLETI INTEGRÁLÁSÁNAK 
MÁSODIK SZAKASZA 

6. A marxista világkép individuum-elvű változata 

Az európai baloldal számára 1933 folyamán kezd egyre nyilvánvalóbbá válni, hogy a 
várt forradalom késni fog, sőt vele ellentétes tendenciák erősödnek fel. Ekkor teszi fel 
József Attila azt a kérdést, amely marxista világképét a marxizmus keretén belül lényege-
sen módosítja. „Csak azt kérdem - írja —, hol csúszott hiba a számításba; hogy lehet 
az, hogy az ún. 'tárgyi előfeltételek' megvannak, s az alanyiak hiányoznak? " (ÖM. III. 
263. о.). A válasz keresésének irányát impliciten tartalmazó kérdés logikus következ-
ményeként az individuum, a cselekvő ember lesz a vizsgálódás középpontja. Alapvető 
felismerése az, hogy az ember a társadalmi folyamatokban nemcsak következmény, 
hanem elősegítője vagy akadályozója is lehet az eddig abszolút törvénynek hitt fejlődési 
folyamatnak. A város peremén-ben leírt „termelési eszközök forradalma" elv helyett most 
a „történeti társadalmat nem a res oeconomica, hanem a homo oeconomicus formálja" 
(ÖM. III. 177.). gondolat válik uralkodóvá. A természeti szükségszerűséggel folyó, jobb 
társadalmat teremtő történelem helyébe az emberi öntudatosodás, az egyéni döntés és 
tett nyomán létrehozott történelem koncepciója kerül. A változás, a forradalom így 
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sokkal inkább folyamatszerű, kevésbé nevezhető „ugrás"-nak, inkább az életforma forra-
dalma mint politikai forradalom. Ez utóbbi az előző részévé válik. A politikai meggon-
dolások helyett a filozófiaiak uralkodnak, a legmagasabb szintű, értelmes referenciát 
nyújtó közösség az emberi nem, az ideális ember a nembeli individuum. Az osztály és 
osztályegyén ennek a tágabb ideálnak rész-megvalósulása, történeti alak-változata. A jövő 
perspektívája mellett felerősödik a jelen kérdése, az, hogy mit kell tenni ma, hogyan lehet 
teljes emberi életet élni az „itt és most" világában. Döntő a hely-feltárás az előző 
világkép-változat feladat-centrikusságával szemben. Mindezek következményeként marxiz-
musából eltűnik a messianisztikus jelleg, különösen a versekben fedezhető fel egy megle-
pően mély, átgondolt társadalom-ontológiai koncepció körvonala. A Dunánál - amely 
ennek a világkép-változatnak legteljesebb megjelenése — történelemelmélet összeköti a 
tudat és öntudat személyes, illetve társadalmi szintű érvényesülését a marxista ontológia 
alapkategóriájával, a munkával. 

Mint látni fogjuk, a versek és tanulmányok átgondoltsága - a költemények javára - itt 
sem azonos mértékű. A tanulmányok jóval egyenetlenebbek, személyes, pillanatnyi politi-
kai helyzet által gyakran torzítottak (pl. a Szocializmus bölcselete szociáldemokrata 
„beütése" vagy az a — természetesen a konkrét helyzetben megmagyarázható — fogalom-
csere, amikor a sztálinizmus kritikáját adva bolsevizmusról beszél). Most azonban még 
lényegesebb számunkra az, hogy a freudizmus gondolatai, abban a teoretikus hasznosítás-
ban, amit most vizsgálunk, kizárólagosan a tanulmányokban jelentkeznek. A társadalmi 
lét egészéről, a történelemről szóló versekben nyomát sem találjuk (vö. az Eszméletről-. 
Szabolcsi, 1968. 68. o.), pedig mind az Eszmélet, mind A Dunánál kézenfekvő lehetőséget 
nyújthatna az integrálásra. A versekben viszont — azokban, melyek történelmi teljesség-
hez nyúlnak - egy új kategória, a mindennapi élet (késői Lukács által kidolgozott 
értelemben vett) fogalma, illetve Heidegger hatása fedezhető fel. (Minderről később 
részletesebben.) 

7. Kísérlet a társadalmi és egyéni közvetítettségének feltárására 

Az új világkép-változatban a freudizmus funkciója is megváltozik, az integrálás legálta-
lánosabb alapelve azonban azonos marad. Úgy szól, hogy a pszichoanalízis valahol az 
egyéni és társadalmi, egyedi és általános határterületén, ezek összekötésében kap vala-
milyen szerepet. Ezen túl viszont lényeges változás történik. Antropológiai háttere a 
tudatosság, a tudat, illetve az öntudat kategóriáinak változásával mutatható be. Az előző 
szakaszban ez a problémasor nem kap döntő hangsúlyt, 1934-től viszont az emberkép 
döntő jelentőségű elemévé válik. Mint korábban jeleztem, az öntudat A város peremén 
időszakában még mint osztálytudat, mint a történelmi szituációra elvárható adekvát 
racionális reakció jelentkezett. Nem volt empirikus reprezentációja, azaz inkább ideálként 
tételeződött nem pedig konkrét emberek valóságos öntudataként. Az öntudat itt csupán 
annyit jelent, akkor érvényesül a konkrét emberben, ha az felismeri a társadalmi folyama-
tokat, a fölötte lefutó szükségszerű haladást. Az emberek többsége számára ez a forrada-
lom után lehetséges, amikor az átalakult anyagi társadalmi lét átalakítja a tömegek 
tudatát. 
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1934-től kezdve az öntudatosodás egyre világosabban maga a társadalmi folyamat lesz, 
maga a forradalom, hiszen azt csak a célképzettel rendelkező emberiség valósíthatja meg. 
József Attila — a fasizmus uralomra jutásából következtetve — jut arra a gondolatra, hogy 
nem elég egy elit forradalmár réteg politikai eltökéltsége, hiszen Németországban ilyen 
helyzet ellenére győzött a fasizmus. Az öntudatosodásnak így meg kell előznie a forradal-
mat, vagy — ha a forradalom hosszú folyamatként zajlik le — akkor párhuzamosnak kell 
lennie vele. E gondolat politikai következményeként születik meg az egységfront tanul-
mány, illetve a középosztályról szóló írás. 

A freudizmus felhasználása most akkor történik, amikor a „miért nincs szocializmus"? 
kérdés után felvetődik a „mi az öntudat"? kérdése, mint az előző probléma megoldásá-
nak kulcsa. Az öntudat általános meghatározása az osztályöntudathoz viszonyítva tör-
ténik meg. A forradalom azért maradt el, mert „még nem lépett a gazdasági kategóriák 
szerint megoszló, de egyaránt társadalmi tudatok helyébe magának a társadalmi eredetnek 
a tudata" (ÖM. III. 149.), vagyis a különféle osztálytudatok nem adták át helyüket az 
emberi nembeli öntudatnak. Korábban, az 1933-as évig költőnk világképében a proletár-
öntudat volt az emberi fejlődés vezérlő motívuma, a nembeli lényeg feloldódott a 
munkásosztály öntudatában. Most a nembeli öntudat központi szerepet kap, az osztály-
öntudat mint az oda vezető dialektikus fejlődés egyik eleme jelenik meg. Sőt a nembeli 
öntudatnak meg is kell előznie az osztálytudatot, részt kell vennie megkonstruálásában: 
„azok a munkásemberek öntudatosak, akiknek „osztályöntudata" az emberiség társa-
dalmi lényegének tudatából táplálkozik, vagyis magából az emberi öntudatból, ahelyett, 
hogy az 'osztályöntudat' a kiirtott emberi öntudat helyén hajtana ki" (ÖM. III. 149.). Az 
emberi öntudat ilyen központi szerepe már a Gazdasági-filozófiai kéziratok hatását 
mutatja, és élesen ellentétes a korabeli, a Komintern VII. kongresszusa előtt oly gyakori 
dogmatizmussal. Már itt is kísért a freudizmus, hiszen ez a forradalmi folyamat nem 
vihető erőszakosan keresztül, inkább lassú, racionális embernevelés, némiképp hasonlító a 
terápiához. Az idézet ugyanis így folytatódik: „Ez a felfogás - természeténél fogva -
nem veti meg a harcot, de elveti a parancsuralmat, mert hiszen fegyverrel nem.lehet senkit 
sem emberi öntudatra kényszeríteni. Olyan eljárás volna ez, mintha kényszerképzetes 
betegeket állandó ütlegeléssel akarnók meggyógyítani" (ÖM. III. 149.). A munkásosz-
tálynak természetesen speciális feladata is van, a „társadalmi eredet" felmutatása, illetve 
annak az „objektív logikának" a képviselete, amely a termelési eszközök mint az emberi 
tudat objektivációinak törvényszerűségeiből fakad (ÖM. III. 151.). 

Már az eddigiekből is nyilvánvaló, hogy a pszichoanalízis elméletének új helyét most 
valahol az egyéni öntudatosítás körül kell keresnünk. Az előző világkép változat társa-
dalomra vonatkozó ábrájában is megrajzolt modelljét úgy fordíthatjuk személyes szintre, 
hogy a konfliktusos lét által konfliktusos belsővel rendelkező ember (ÖM. III. 128.), a 
neurotikus a kor tipikus egyénisége. Átalakítására két erő hivatott. Egyik a jelenkorban a 
pszichoanalízis terapeutikus beavatkozása. A másik a jövőben a társadalmi forradalom, 
mely az egyén mögül harmonikussá változtatja a megalapozó létet, aminek eredménye-
ként megszűnik a belső konfliktus. Az öntudatosodás — azaz az osztálytudat realizálása — 
így szintén két úton játszódik le. Egyrészt kisszámú kiugró egyéniség számára — a 
freudizmus majd a marxizmus felhasználásával - a forradalom győzelme előtt, ők a 
„messiások". Másrészt, post festa öntudatosodással, a forradalom után történhet, amikor 
az átalakult társadalom alakítja ki az egyénben az öntudatot. 
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Az öntudatosodás új elmélete viszont már más rendszerben más típusú freudizmussal 
dolgozik. Itt a kiinduló pont már nem a neurotikus, hanem egyszerűen a mindennapi 
ember, az öntudatlan egyén és tömeg. Ezt kell öntudatossá alakítani, és mint látni fogjuk, 
ennek eszköze a freudizmus és marxizmus. Az öntudatos társadalom voltaképpen már az 
új társadalom, ahol tudatosan végrehajtott cselekvéssel megteremtődik a harmonikus 
emberi lét. Ebben a gondolatsorban József Attila rátalált arra a közvetítő kategóriára, 
amely megoldja a közvetlenség mítoszának problémáit. A gazdasági belátás személyes 
elfogadását így egy mindennapi élet keretében, individuum szintjén megragadható recep-
tivitást biztosító szubjektív mechanizmus, az öntudat közvetíti. Ennek hiányában egyér-
telmű az, hogy a „tárgyi előfeltételek" nem vezetnek társadalmi átalakuláshoz. 

8. A freudizmus és marxizmus tükörviszonya 

Ha filozófiai, politikai és személyes szinten is nyilvánvaló, hogy az öntudatosítás nem 
automatikus következménye az „alanyi és tárgyi lét" dialektikájának, ha az osztálytudat 
így vagy úgy nem kényszeríti előbb vagy utóbb a társadalom minden tagját a harmonikus 
rend kialakítására, ha az ember csinálta rend objektív logikája elől bárki tartósan saját 
„szubjektív logikájába", létszerűen torzított, személyes és szociális világlátásába vonulhat 
vissza, akkor kell valami elképzelés arra vonatkozóan, hogy mi ennek az öntudatnak a 
belső szerkezete, melyek összetevői, milyen az az erő, amelyben személyes és társas, 
biológiai és szociális találkozik. 

A megoldás útját és egyben a freudizmus bekapcsolását József Attila — paradox 
módon — a Gazdasági-filozófiai kéziratok központi jelentőségű kategóriája, a nembeli 
lényeg marxi meghatározásában látja. A nembeli lényeg kategóriájának értelmezését 
ugyanis egy világnézeti háttér alapján fordítási hiba segítségével végzi, Marx-szal „korri-
gálva" Marxot. A „nembeli viszony" kategóriája (Gattungsverhältnis) ugyanis véleménye 
szerint jelent egyrészt „faji viszonyt", azaz az emberiségre jellemző, mai szóhasználatunk 
szerint nembelinek mondott viszonyt. Másrészt viszont „nemi viszonyt" is, amely az 
emberi biologikum, az egyedi ember primér emberi sajátossága lenne, az előző társadalmi 
jellegével szemben. József Attila fordítása szerint: „ . . . a férfinek a nőhöz való viszonyá-
ban és abban a módban, ahogyan ez a közvetlen, természetes faji(nemi) viszony (Gat-
tungsverhältnis) felfogásra j u t " (ÖM. III. 266—267.). A kérdéses rész helyes fordítása: 
„ . . . abban a módban, ahogy a közvetlen, természetes nembeli viszonyt felfogják" (Marx, 
1970. 67—68.). A nembeli lényeg fogalma így lényegesen kiszélesedik, biologisztikussá 
válik. Ezzel valójában egy új közvetlenség veszélye fenyeget, a társas és személyes szint 
rövidre zárt kötése történik a valóban létező emberi biológiai alapokkal. A korábbi 
„elpolitizált" emberrel szemben itt könnyen az „elbiologizált" személyiséghez juthat. 
Ennek a tendenciának világos jelei mutatkoznak a Hegel, Marx, Freudban. Marx gondo-
latrendszerét interpretálva, a Kéziratok nyomdokán jut el a társas és személyes lét 
dialektikájához, ennek eredetét azonban már biologisztikusan interpretálja: „A nemzés 
élettani műveletéhez társra van szüksége, ez a lényeg s az embernek ez a lényege fejlődik a 
történelem folyamán a felé az állapot felé, amelyben minden egyes embernek életszük-
ségletévé válik minden másik ember. A társadalmi viszonyok adják e fejlődés valóságát, s a 
valóság ilyen fejlődésének, a fejlődés ilyen valóságának tudományos szemlélete, elmélete a 
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szocializmus." (ÖM. III. 265.). A társadalmasodás funkcióját ezután a termelésből, 
munkamegosztásból is levezeti, így jut el ahhoz a végső megállapításhoz, hogy többek 
között „az osztályok harca és a nemek viszonya az emberi nembeli lényeg valóságának 
megjelenései" (ÖM. III. 266.). Ezen alapul aztán Marx kritikája is, aki József Attila szerint 
a faji és nemi elvet nem érvényesítette egyenlő súllyal az emberi lényeg meghatározásakor. 
Szerinte.Marx „a nemi tevékenységet gazdaságinak, termelésnek fogja fel, a termelésben, 
gazdaságban, politikában azonban már csak faji megnyilatkozást lát és nem veszi észre 
benne a nemiséget" (ÖM. III. 266.). [Kiemelés az eredetiben.] A nemi tevékenységi 
gazdasági funkcióját éppen Freud alapján tarthatja hiányosnak és kiegészítendőnek a 
gazdasági tevékenység nemi értelmezésével. Hiszen Freud az emberi lelket három (dina-
mikus, topikus és ökonomikus) szempontból kutatta: Ez utóbbit Freud úgy határozta 
meg, hogy az „ökonomikus szemlélet feltételezi, hogy az ösztönök lelki képviseletét 
meghatározott mennyiségű energia tartja megszállva, és a lelki apparátusnak az a tenden-
ciája, hogy ezen energiák feltorlódását megakadályozza és az izgalmaknak azt a mennyi-
ségét, amely terheli, lehetőleg minél alacsonyabban tartsa" (idézi: Emberismeret, II. évf. 
1. szám, 8. o.). Hogy József Attila ennek, éppen Marx gondolataival összekötve jelentősé-
get tulajdonít, azt az Új szocializmust! című cikkének egy zárójeles mondata jelzi: 
„(Freud még a neurózisokban is fölfedi az ökonómiai elvet)" (ÖM. III. 177.). Az 
ökonómiai elv tartalmazza azt a problémát is, amely az Ázsia lelke című írásban kap 
döntő szerepet: ez az öröm—kín elv az ökonómiai működés mechanizmusa. József Attila 
ezzel feltárta azt a pontot, ahol érzése szerint beilleszthető Marx teóriájába a freudizmus 
gondolatköre. Ujabb filozófiai csúsztatással Marx azon gondolatait, amelyek a materiá-
lisán adott környezet megalapozó szerepét jelzik (József Attila a Német ideológiából idézi 
is: „Az első megállapítandó tényállás az egyének testi szervezete . . . "), mint a személyi-
ség anyagi alapjának elméletét értelmezi. Ezt aztán fiziologikusnak tartja a saját biolo-
gikus elképzelésével szemben, mert Marx: „a testi lét szervei és nem ösztönei szempontjá-
ból nézi s a termelési eszközök oldaláról szemléli a társadalmat" (ÖM. III. 266. - J. A. 
kiemelései). Összefoglalva: Marx gondolataiban - a XIX. századi gondolkodó teoretikus 
és gyakorlati lehetőségeinek következményeként - azt tartja hibásnak, hogy „materiali-
zálta a nemiséget" (ÖM. III. 267.), ezt pedig Freud tanainak alkalmazásával lehet 
kiküszöbölni. Egy ilyen „materializálás" következményeként értelmezi azt a Marxnak 
tulajdonított, de valójában saját messianisztikus marxizmusából származó gondolatot, 
hogy a lét közvetlenül alakítja a tudatot. 

9. A freudizmus és marxizmus integrálása 

A társadalmi és egyéni közvetlen összekapcsolását ebben a szakaszban határozottan 
tagadja. A marxizmusnak tulajdonított logikával ellentétben, pontosabban azt kiegészí-
tendő egy új, a freudizmus gondolatrendszerére alapozó elgondolást vezet be. Az általa 
Marxnak tulajdonított elgondolás szerint az „ösztönös (faji, nemi) lét" (ÖM. III. 269.) 
határozza meg az emberek tudatát, vagyis az egyéni a termelés, a társadalom által 
irányított. Az új elmélet szerint a meghatározó viszonyrendszer bonyolultabb, a tudat 
először az elfojtásokkal létrehoz, kivetít egy kvázi létet, amely azonban mint valóságos lét 
hat rá, most már azon a módon, ahogy ezt a marxizmus is vallja. Mivel a valóságos lét 
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helyettesítődik ezzel a kvázi léttel, a történelmi, társadalmi mozgások egyéni-emberi 
szinten nem érvényesülnek. 

A freudizmus, illetve a pszichoanalízis ilyen értelmezése élesen eltér az előző típustól. 
Most nem a marxizmus mint világnézet szociáltechnológiai alárendeltje és érvényre jutta-
tója, hanem a marxizmus mint világ-magyarázó elmélet kiegészítő, egyenrangú elmélete 
jelentkezik. A pszichoanalízis itt már világosan a lét tudománya (nem a tudaté), hiszen 
úgy definiálódik mint „egy új természettudomány" (ÖM. III. 268.), mint az emberi tudat 
struktúrájának felépítmény-jellegtől mentes objektív leíró tudománya. Ezzel a funkcióval 
elveszti terapeutikus jellegét, amely a korábbi szakasz fontos sajátossága volt. Nem 
társadalomtudomány, hanem a biblógia forradalmian új ága, az emberi lényeg anyagi 
alapjának leírása. Ezt a gondolatot bővíti ki az Ázsia lelke című írás, különösen a 
kihagyott, Szép Szó-ban nem publikált része. A marxizmus és freudizmus kapcsolatát 
ebben két szinten fogalmazza meg. Egyrészt a Hegel, Marx, Freud-ban már felvetett 
metatudományos szinten, mely a korábbi freudomarxizmus változatból (a terapeutikus 
funkció miatt) teljesen hiányzott. Tovább finomítja a gondolatot a metateoretikus elkép-
zelés olyan lebontásával, mely már egy a teljes társadalom rendszerének interpretálása felé 
mutat, a közvetítések pontos kidolgozásával. Ezt a második szintet nevezhetnénk társada-
lomontológiai elméletnek, amely két ontológia (marxi és freudi) integrált egysége. 

Egy ilyen elmélet a metatudományos elképzelés következménye, mert a „tudattalan 
freudi fogalmára támaszkodva azután teljes sikerrel a történeti materialista módszert 
érvényesíthetné" (ÖM. III. 416.). A kutatás logikája szerint először fel kell tárni a 
tudattalant, az ősi emberi-természeti alapot, a tudatot önmagában, társadalmaktól, törté-
nelemtől mentes ösztönvilágot. Ezután következne a történelmi materializmus, mely a 
természeti és társadalmi integrációs mechanizmusát írná le, megadná a „társadalomba 
illeszkedő tudat" (ÖM. III. 416.) az ember és világ viszony lényegét. Ezt a kutatási 
modellt sematikusan így ábrázolhatnánk: 

természeti, biológiai természeti és társadalmi 
jellemzők (tudat ön- * integrációs mechanizmus » mindennapi élet 
magában) (tudat és világa) 

FREUDIZMUS MARXIZMUS 

A marxizmus az eredeti, ontológiai szempontból megalapozó (de nem fölérendelt) emberi 
biologikum társadalmi közvetítését írja le, azt a szűrőt, amelyen keresztül a tudattalan 
bizonyos hajtóerői érvényesülhetnek, vagy elfojtódhatnak. A fenti hosszabb idézet 
ugyanis a következőképpen folytatódik: „mert a termelési eszközökkel közvetített min-
dennapi élet, a természet és természetismeret, tehát a társadalomba illeszkedő tudat 
kizárja a tudattalan bizonyos megnyilvánulási módjait, tudattalan törekvéseinknek a 
külvilágba közvetített kultúralakzatait",- Majd Marxot idézi: „Mivé lesz Vulcanus Robert 
és Tsa (vagy pedig Schneider-Creusot) mellett, Jupiter a villámhárító vagy Hermes a 
hitelintézetek mellett? Létezhetik-e Achilles puskaporral és golyóval? Vagy akár Iliász a 
nyomda- és szedőgéppel? " (ÖM. III. 416.). Úgy tűnik, mintha maga Marx is „számított 
volna" a freudizmus jelentkezésére, annyira beleillik az új elmélet a fenti idézetbe. A 
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finom filozófiai torzítás ott lép be, hogy József Attila úgy érzi, a kritizált „fizikalista" 
Marx-szal szemben joggal érvényesítheti saját biologista elképzelését - legalábbis a primér 
személyiségre vonatkozóan. (Ennek alapjáról korábban már szóltunk.) 

József Attila freudomarxizmusából egyetlen — bár kulcsfontosságú - kategóriát, az 
ösztönt ismerjük valamennyire részletesebben. Valójában ez lesz a freudista gondolatok 
kiinduló pontja. Már Az ifjúság nemi problémáiban is megjelenik, e korábbi és a későbbi 
változat világosan mutatja a világkép alakulását. 

1932-ben még azt írja, hogy „az életösztön a társadalomba születő egyén számára nem 
lehet más, mint a társadalmi élet ösztöne, minthogy pedig a tőkés társadalom elháríthatat-
lan akadályokat emel az életösztön kiélése elé, az egyén már a gyermekkorban olyan 
konfliktusba kerül saját magával, amely egyénileg megoldhatatlan. A társadalmi élet 
ösztöne kizáró ellentétévé válik a kapitalizmusban az életösztönnek ( . . . ) . Az ilyen 
alapon létrejött lelki konfliktus hasonlít a kapitalizmus lényegéből folyó gazdasági válság-
hoz. Az életösztön úgy kerül szembe a társadalmi élet ösztönével, ahogy a szükségletek 
kielégítésére szolgáló hasznos cikkek termelése ellentmondásba jut az értéktárgyak terme-
lésével" (ÖM. III. 129-130.). Korábbi fejtegetéseink alapján világos a gondolat messia-
nisztikus alaphangja. Az ösztönök léte, minősége, rendszere levezetett, a társadalmi, terme-
lési viszonyokból következő. A két ösztön-típus, az „élet-ösztön" és a társadalmi élet 
ösztöne" egy egyéni és egy társadalmi szintű élni akarás reprezentációjának tűnik. 
Voltaképpen mindkettő a társadalmiból van levezetve, az egyik a társadalmi léttel, a 
társassal ellentétes, ettől elszakadt egyéni, a másik pedig a társadalmiba integrálódni, 
beépülni képes emberi hajtóerő. A két ösztöntípus Freudnál nem található meg, még 
halvány kapcsolat sem látszik az általa kidolgozott háromféle tipológiával (faj vs. létfenn-
tartási, én- vs. tárgyösztönök, élet- vs. halálösztönök). Sőt az említett Emberismeret 
Freud elméletéről szóló kitűnő összefoglalója határozottan állítja, hogy „a szociális 
ösztönök nem ismerhetők el elementálisaknak és másból le nem vezethetőknek (1935. 
7. o.). Talán nem vagyunk távol az igazságtól, ha azt mondjuk; ez az ösztön-elmélet 
közelebb van Marx burzsoá-eitoyen kategória-párjához, mint Freud bármely gondolatához. 
Az ösztön-típusok és viszonyuk ráadásul egy az egyben levezethetők gazdasági-társadalmi 
kategóriákból, mintegy tükrözik a marxizmus teoretikus alapállását. 

Ez a tükör-jelleg a most vizsgált második szakaszban sem tűnik el. Az Ázsia lelke 
ösztön-koncepciója azonban lényegesen elüt az előbb idézettől: „Az ösztönökkel, ame-
lyek nem ismernek, tehát el sem ismerhetnek társadalmi különbségeket s ezért állandó 
forrásai minden olyan törekvésnek, mely az ember és ember közé emelt válaszfalak, pl. az 
osztályok megszüntetésére irányul, az ösztönökkel, melyeket a történeti korok emberei-
nek gyermekkorukban gyámoltalanságuk folytán el kellett fojtaniuk; az ösztönökkel és 
gyermekkori elfojtásukkal, melyet az emberek felnőtt korában is fenn akarnak tartani a 
történeti társadalmak uralkodó és haszonélvező, az egész emberi termelés javát kisajátító 
hatalmasságai; az elfojtásból kiszabadulni iparkodó ösztönöknek, az elnyomatásuk ellen 
küzdő, szabad emberi lét után sóvárgó tömegeknek és az infantilis elfojtások megrögzítés-
ében érdekelt osztályuralmaknak örökös birkózásával inkább megmagyarázható mind a 
tőkés államok belső és külső gazdasági imperializmusa, mint a ( . . . ) kultúrák terjesztése 
és hanyatlása — semmint a bennük virágzó eszmékkel." (ÖM. III. 180.). A tükörszerűség 
azonossága mellett a levezetés ellentétes az előző iránnyal. Itt a társadalmi egyenlőtlenség 
elleni harc gyökere a priméren demokratikus ösztönökben rejlik, belőlük érthető meg. Az 
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ösztönkiélés és elfojtás ellentmondásából következtethető ki az osztályantagonizmus 
szubjektív oldala, egyéni, biológiai eredője. Ez az ösztön felfogás már jóval közelebb áll 
Freud nézeteihez mint az előző, bár az a politikai, világnézeti hangsúly, amit itt kap, távol 
áll a mester gondolataitól. Felfedezhető benne Freud alapvető attitűdje, hogy „az ösztön-
tan, hogy úgy mondjam, a mi mitológiánk. Az ösztönök nagyszerű meghatározatlan-
ságukban, mitikus lények". Sőt az „ösztön a külvilágból eredő ingerrel ellentétben a test 
belső ingerforrásaiból származik ( . . . ) tulajdonképpen egy energiamennyiség, mely bi-
zonyos irányba ösztökél" (Freud, 1943, 113—114.). Az Emberismeret különben — 
többek között - ugyanezeket a gondolatokat idézi. Meg kell azonban jegyezni, hogy 
József Attila valójában nem tartja a társadalmi berendezkedést és történelmi folyamatot a 
belső ösztönerők következményének. Inkább analogikus, egymást segítő jellege van a 
freudizmus által leírt személyes-biológiai mechanizmusnak és a marxizmus által képviselt 
osztályharc elméletnek. Az elnyomásra épülő társadalom az eredetileg szabadon harmo-
nikusan érvényesülő ösztönöket fojtotta el, torzította el ezzel az emberi létet. Az ösztön 
az elpusztíthatatlan, társadalmi hatásnak ellenálló eredeti emberi erő, a biologikumban 
adott , jó lény" alapja. Az ösztön, harmonikusabb helyzetben, a társadalmi lét tudatosítá-
sának az eszköze vagy a társadalmi viselkedés közvetett meghatározója. A primitív népek-
nél ugyanis „mitizálódnak", a kapitalizmus kezdetén pedig, itt Max Webert idézi, 
„ethizálódnak", vagyis erkölccsé válnak (ÖM. III. 181.). összefoglalva „a társadalmi 
különbségeket nem ismerő, különben pedig leküzdhetetlen, az emberi szervezet motoriz-
musához kapcsolódó ösztönerők közös emberi volta lüktet a kultúrákban (ÖM. III. 
181.). Az ilyen pozitív ösztön feltételezése nem nélkülöz némi rousseau-isztikus elgon-
dolást. A , jó vadember" valójában a biologisztikus elgondolások egyik csoportjának 
szükségszerű következménye. A primitív, vagy alacsonyabb ontikus szinten létező pozitív 
értékkel való ellátása két, a Kéziratokban használt kategória a természeti és a természetes 
összekeverésén alapul. Az előbbi értékmentes, a szerves magábanvalóságot az eredetit, 
állatit, ősit, primitívet jelöli. A másik már pozitív értéktartalommal bíró, a történelmi-tár-
sadalmi fejlettségnek megfelelő, e fejlődésben kiteljesített emberi természetnek, önmegva-
lósító létnek a jelölője. József Attila ösztönelmélete ez utóbbit az előbbi kereteibe 
csúsztatja. 

Különös, hogy a freudizmus és marxizmus integrálására a 35-37-es időszakban egyet-
len versben történik kísérlet: a Világosítsd föl címűben. Ez valójában szubjektív alapállású 
vers, nem A Dunánál típusába tartozik, az integrálás jellege is élesen elüt az előbb 
bemutatottól. Lényege, hogy egy negatív freudomarxizmust tükröz, vagyis mindkét 
elméletből a fennálló negatív helyzetre vonatkozó gondolatokat alkalmazza, anélkül, hogy 
feloldaná azokat. A marxizmusból így kerül az első versszakba az abszolutizált elidegene-
dés-elmélet, az áruviszonyban megmerevedett, feloldhatatlan társadalmi lét-állapot. A lét 
társadalmi szintű értelmetlenségét egészíti ki a személyes rossz, a velünk született, 
eredendő, biológiai gonosz: 

nézz a furfangos csecsemőre: 
bömböl, hogy szánassa magát, 
de míg mosolyog az emlőre, 
növeszti körmét és fogát. 
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A versben szereplő gyermek ezzel kettéhasadt, a pozitív lény mellett a csecsemő negatív, 
színlelő, primér, nem-társadalmasult individuum. Az emberben létezik tehát valami örök 
csecsemő, közösség- és társadalomellenes agresszív ösztön, amely személyes szinten 
éppúgy lehetetlenné teszi az emberi jövő megteremtését, mint a társadalomban az elidege-
nedés megmerevedése. Az agresszivitás gondolata viszont már inkább Adlerre, mint 
Freudra utal, ami azért sem valószínűtlen, mert Kulcsár István, József Attila barátja, az 
Emberismeret egyik szerkesztője maga is adleriánus volt. f ő írja az Emberismeret 1936. 
évf. 2. számában, egy az individuálpszichológiát bemutató cikkben, hogy „a gyermek 
születése napjától kezdve bizonyos támadó, ellenséges magatartást tanúsít a külvilággal 
szemben". (7. o.)] Ezzel az integrálási kísérlettel azonban most azért nem érdemes 
részletesebben foglalkozni, mert nyilvánvalóan személyes léthelyzetből fakadt, átgondolt, 
máshol is következetesen képviselt teoretikus megfogalmazása nincsen. 

10. A társadalom-ontológiai elmélet modellje 

Az Ázsia lelke a társadalmi-emberi valóság vizsgálati modellje mellett világos ontológiai 
alapelveket is rögzít. Ebben József Attila legátfogóbb freudomarxista elméletét ért-
hetjük meg. 

Az ontológiai kiindulópont megfogalmazása szerint „a marxi filozófia egyik fő tétele a 
kozmikus (azaz természeti) erők és az ember közötti kapocs" (ÖM. III. 181.), melynek 
tárgyiasult formája a termelési eszköz: „csak hogy Marx a kapcsot nem Gondviselésnek, 
hanem termelési eszköznek nevezi" (ÖM. III. 181.). Az ember-természet kapcsolat érvé-
nyesülése úgy történik, hogy „az emberek, — még ha nincsenek is tisztában ezzel! — 
Ázsiában csakúgy, mint Európában életfeltételeik szerint járnak el; lélektani nyelven 
fejezve ki magunkat: a valósághoz idomuló, testi létükkel adott örömkeresési és kínkerü-
lési elv működik bennük". (ÖM. III. 181.). A mindennapi valóság, a konkrét emberi lét 
kettős háttérre vezethető vissza: „az élet anyagi feltételeire és az ösztönökre", amelyek 
mindegyike valami primér létező az egyik az eredeti egyéni belső világ, belső természet, a 
másik pedig a külső természet. Az emberi társadalom, az öntudatosuló ember számára 
történelmi és biológiai szinten elsődlegesnek látszanak az ösztönök, hiszen ezek „belső, 
motorikusán érvényesülő, tehát leküzdhetetlen erők közös emberi volta" (ÖM. III. 416.) 
kezünkbe adja a történelem előtti még nem torzított emberi lényeget, amit természeti 
szinten adottként kezelhetünk. Létezik egy olyan „ősföld", József Attila metaforájával 
„lelki Atlantisz", mely „az emberi kultúra egységes voltának magyarázatául" szolgálhat. 
Két összetevője van: „az ember ösztönös énje és az elfojtásokkal terhes tudattalan" (ÖM. 
III. 179—180.). Az emberi lét szerkezetének további meghatározója ennek a primér 
alapnak a működése, a már említett „lelki ökonómia". A lelki működések ökonomikus 
magyarázó modellje látszott a legfontosabbnak József Attila számára, ez volt a leginkább 
bekapcsolható a marxista filozófiai rendszerbe. Nem annyira az ökonomikus volta miatt, 
hiszen ez valójában csak analogikus elnevezés, és csak mint ilyen kapcsolódik a politikai 
gazdaságtanhoz. Sokkal inkább azért, mert a dinamikus illetve topikus magyarázó model-
lekhez ez az aspektus fejti ki legjobban az ösztönök és a tudattalan valóságos életbe való 
közvetítésének elméletét. (A dinamikus szemlélet szerint a lelki folyamat belső erők, 
energiák játéka; a topikus koncepció pedig a lelki apparátus hármas felépítésére vonat-
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kozó tan.) Az örömkeresési és kínkerülési elv érvényesülését a fent idézetthez képest kissé 
részletesebben fejti ki a kihagyott részekben: ,Mindenkiben az örömkeresési és kínkerü-
lési elv működik és működött mindenkor. A kutató feladata annak feltárása, hogy milyen 
sajátos történelmi körülmények következtében öltött ez az elv ilyen vagy olyan tudat 
formát magára" (ÖM. III. 416.). Az ökonomikus szemlélet József Attilánál - és itt 
teljesen Freudot követi — három „elv" érvényesülését jelenti. Az ösztönök és elfojtások 
kezelésének, a lelki folyamatok lefolyásának szabályozó mechanizmusa az öröm-kín elv, 
melyből a kín a felgyülemlett, nem levezetett ösztönenergiák hatása a lelki életben, az 
öröm pedig az a helyzet, amikor sikerül a fesztültséget csökkenteni, vagy minimális 
szintűre redukálni. Ez valójában - legalábbis a fejlett kultúrákban - egyfajta egyeztetési 
folyamat, mely a lelki apparátus és a valóság között folyik, a kielégülés elhalasztása vagy 
más elfogadott úton való kielégítését jelenti (szublimálás). A két lelki működés, az 
örömkeresés és a kínkerülés így egy harmadik elven keresztül integrálódik, ez a valóságelv, 
az eredeti emberi ösztönvilág egyeztetési mechanizmusa, illeszkedés a valóság követelmé-
nyeihez. A belső lényeg ezen az úton közvetítődik a külvilág, a társadalmi és a természeti 
KINT irányába, kapcsolódik be a mindennapi életbe. Másik oldalon az ember és a külső 
természet a kiinduló pont,az, hogy az ember átalakítja környezetét, amely éppúgy adott 
számára, mint ösztönei. Ennek eszköze a munka, objektivált megjelenése a termelési 
eszköz, amely az ember tárgyi közvetítése a természethez. Ezután a termelési viszonyo-
kon keresztül juthatunk újra el a valósághoz, a mindennapi életfolyamathoz. Az onto-
lógiai rendszer így a következő módon foglalható össze: 

ember- öröm— valóság- y . term. term. ember— 
termé- * kín elv * elv " 4 viszony ~ eszköz* természet 
szet 

BENT világa 

magyarázó elv: 

FREUDIZMUS 
ösztönökonómia 
egyéni lényeg 
(nemi) 

KINT világa 

MINDENNAPI ÉLET 

egyéni és társadalmi lényeg 
megjelenése 

MARXIZMUS 
társadalomökonómia 
társadalmi lényeg 
(faji) 

Ez a nagyon logikus, következetesen végiggondolt koncepció egyszerre akarja a kor 
marxizmusát kritizálni és megvédeni. A „szocializmus filozófiájá"-tól azt várja, hogy „az 
ideologikus változások gazdasági és osztályharcos magyarázatán" túl válaszolja meg az 
„ideologikus beállítódások belső szükségességének kérdését általában is" (ÖM. III. 417.). 
Ez a szubjektív mozzanat pontosabb kifejtését, a tárgyi feltételek mellett az alanyiak 
vizsgálatát, az emberi tényező fokozottabb figyelembe vételét jelentené. Ennek legfonto-
sabb eleme a kritikai megértés, mégpedig nemcsak az antagonisztikus osztályideológia 
megértése, hanem minden tudati, ideológiai folyamat kritikája: „a szocialista ideológia 
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eddig csak úgy jelentkezett mint a kapitalista ideológia megértése". A szocializmus 
filozófiájának feladata viszont az, hogy „egész emberi világunk megértéseként lépjen fel és 
válhassék általános kultúrává". (ÖM. III. 417.) Amit szerinte eddig a szocializmus filozó-
fiája nem tudott megérteni, az nem más mint a társadalmi folyamatok közvetítése, 
közvetítettsége. Más szóval az a kérdés, hogy mi az a konkrét társadalmi mechanizmus, 
amely az általános társadalmi folyamatok külső szükségszerűségét, emberek által alakított 
történelemmé formálja, a mindennapi társadalmi reprodukció folyamatába integrálja. 

II. Összefoglalás és kitekintés: a mindennapi élet kategóriája 

Ha most egész röviden és ennek következtében szükségszerűen sematizálva fogalmaz-
nánk meg a freudizmus szerepét József Attila költészetében, akkor azt mondhatnánk: 
antropológiai kulcs a társadalmi mozgásformák „itt és most" érvényesülésének magyará-
zatára és befolyásolására. Az első szakaszban ez inkább gyakorlati szerepet kapott, a 
másodikban elsősorban teoretikus funkcióval bírt. Voltaképpen 1932-től József Attila 
filozófiai gondolkodásában egyre jobban központi problémává válik a társadalmi folyama-
tok és az egyéni lét közötti közvetítés. 

A társadalmi lét teljesség igényű megjelenítését végző versekben azonban nyomát sem 
találjuk a freudizmusnak. A közvetítés helyén olyan fogalmak találhatók, amelyek a 
társadalmi reprodukcióban résztvevő, azt végző egyén éppígylétéhez köthetők: boldogság, 
értelmes élet, munka stb. Úgy tűnik tehát, hogy a freudizmus heurisztikus szerepét (a 
kategória lukácsi értelmében véve) a mindennapi élet filozófiája veszi át. Természetesen 
nem szabad elfelejtenünk egy másik forrást, Heidegger főművét a Lét és idő-1 mint 
közvetlen hatást. A heideggeri hatás azonban marxista elméletien jelentkezik, közelebb 
áll Lukács késői műveihez, mint az egzisztencialista gondolkodóhoz. József Attila írja, 
hogy a „társadalmi fejlődés humanista elvét össze kellene vetni már az egyén szociális 
fejlődésének tanulmányozásával" (ÖM. III. 178.) vagyis a mindennapi élet vizsgálatával. 
Az idézet így folytatódik: „a történelmi materializmust a pszichoanalízissel" (uo.). A 
tudatformák létszerű megmerevedésének mechanizmusa a mindennapi élet problémakö-
rén belül írható le, a lét - tudat viszony megfordításának igénye nélkül. Az elfojtás 
voltaképpen a mindennapi élet elidegenedésének a nembeli fejlődéstől való távolságnak 
részproblémája. A „kivetített lét" idézett gondolata Lukács Györgynél éppen a minden-
napi élet egyik alapvető sajátossága lesz: „a közvetlen megjelenési formák elfedik a 
valóban létszerűen lényeges elemet ( . . . ) mi magunk olyan meghatározásokat vetítünk a 
létbe, melyek attól teljességgel idegenek, csupán a mi agy szüleményeink" (Lukács, 1976. 
III. 10.). A mindennapi élet kategóriája nem véletlenül kerül éppen ekkor, 1934-ben 
előtérbe. A jelzett politikai változások mellett jelentős hatása lehetett annak, hogy József 
Attila mindennapi élete, önmegvalósításának programja kérdőjeleződött meg ekkoriban 
(itt elsősorban a párttól való elszakadására és kialakuló betegségtudatára gondolok). 
Lényeges hatása lehetett a Gazdasági-filozófiai kéziratoknak is, hiszen itt Marx egy sereg 
tárasadalomontológiai kategóriát fejt ki, példákkal mutatja be a mindennapi és nembeli 
kapcsolatát (férfi—nő viszony, az esztétikai érzék), elemzi, méghozzá nem a termelésből, 
hanem inkább az „emberi érzéki tevékenységiből, a munkából kiindulva az elidegenedés 
fogalmát. 
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Nem túlzás talán az, hogy József Attila — verseiben — megtalálta azt az elméleti 
ösvényt, mely eredeti marxista megoldást rejtett arra a problémára, amelynek kulcsaként 
korábban és elméleti tanulmányaiban mindvégig a freudizmust sejtette. 

Ebben a gondolkodási folyamatban számos más kategória is felmerül. Ilyen alakulást 
mutató fogalom, melynek a marxista filozófia keretén belül is időszerű lenne megírni 
kategória történetét, az osztálytudat. Ez azért is nagyon fontos, mert e fogalom alkalma-
zásakor találkozik egymással a filozófia, pszichoanalízis és politika, sőt a napi forradalmi 
gyakorlat is. József Attila két osztálytudat-fogalmat fejtett ki. Korábbi időszakában a 
Történelem és osztálytudat logikájához hasonlóan az osztálytudat fölérendelt, lényegi és 
meghatározó. Mint történetfilozófia realitás létezik, melyhez képest az egyének, az 
osztály tagjai meghatározottak, alárendeltek. Az eszményi, az osztálytudat a forradalom 
vezérszavára válik uralkodóvá. 

A másik osztálytudat-koncepció a későbbi szakaszban figyelhető meg. Mintegy „alul-
ról" építkezik, az öntudatosult szocialista emberek tömege alakítja ki az emberiség 
öntudatát, az osztálytudatot. Ez hosszú folyamat, egyfajta életforma forradalma, az 
egyén meghatározó szerepű, az osztálytudat vagy öntudatos emberiség reális következ-
mény. Az előbbi elgondolással szemben először az egyént akaija átalakítani és ebből jönne 
létre az új rend. 

József Attila freudizmusa egy meghatározott kor tipikus jelensége. Társadalmi, poli-
tikai hátterével ugyan nem foglalkoztunk, nyilvánvaló azonban, hogy fejlődése, a pszicho-
analízis változó típusú végiggondolása nem a gondolat önmozgásának, hanem a személyes 
és társadalmi kontextus hatásának következménye. A freudizmus ideológiai szerepének 
valószínű központi meghatározója az, hogy a forradalmi értelmiségi sorskonfliktusának 
megoldási módjává vált egy egyre jobban bezáródó, a forradalomtól egyre távolabb kerülő 
korban. 
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SZERDAHELYI ISTVÁN 

VITÁK ÉS EREDMÉNYEK 
AZ 1970-ES ÉVEK MAGYAR IRODALOMELMÉLETÉBEN 

1. Történeti előzmények 

A művészettudományok körében nálunk az irodalomtudomány a hagyományosan 
vezető ágazat, s ez egyúttal azt is jelenti, hogy az egyebütt eléggé gyér elméleti kutatások 
is viszonylag itt voltak mindig a legerőteljesebbek. Ismeretes, hogy a tudományszak e 
szerepe 1945, főként pedig 1948 után egyenesen az „irodalomcentrikusság" torzulásáig 
növekedett. Ennek a torzulásnak azonban pozitív következményei is voltak. Egyrészt a 
marxista elmélet kategóriarendszere — minden jelszószerűsége mellett is — itt öltött 
leginkább megfogható, konkrét elemzésekkel megvilágított formát, másrészt pedig itt nőtt 
fel a legnépesebb számú és legjobban képzett új, marxista szakembergárda. Ezek a tények 
— pozitív értelemben — máig hatóan meghatározzák a marxizmus pozícióit irodalomelmé-
letünkben. 

Az 1957 utáni időszakban két újabb törekvés is igen szerencsésen befolyásolta iroda-
lomtudományunkat. Az egyik ezek közül az 1960-as évek derekáig tartó, rendkívülien 
kiterjedt és intenzív vitahullám volt, amelyik a legkülönbözőbb vélemények — s így a 
legszókimondóbb bírálatok - kereszttüzébe állította a marxista esztétika és irodalom-
elmélet hagyományos alapfogalmait. E nézetcserék során a fő vonalakat tekintve sikerült 
különválasztani a valóban a marxista koncepciók lényegéhez tartozó, tudományosan 
megbízható elgondolásokat a — különböző előjelű — torzulásoktól, félresiklásoktól, s 
elméletünk kulcsszavai bizonytalan tartalmú jelszavakból szilárdabban körvonalazott fo-
galmakká alakultak át, megszabadultak a pánrealista stíluskonvenciók korlátaitól. Hang-
súlyozandó, hogy e tekintetben a magyar irodalomelmélet különleges helyzetben van; 
másutt ezek a viták korántsem vezettek ilyen következetesen végiggondolt eredmények-
hez. 

Az így nyert pozíciók birtokában marxista irodalomtudományunk nyugodtan vállal-
hatta, hogy szembesítse önmagát a legkülönfélébb nézetekkel, s a következő egy-másfél 
évtized az „ablaknyitás" időszaka lett. Aligha túlzok, ha azt állítom, hogy a magyar 
kultúra történetében egyedülálló korszak volt ez, abban az értelemben, hogy századunk 
elejéig visszanyúlva pótolta tájékozódásbeli hiányosságainkat, s megismerhettük mindazt, 
amit a legkorszerűbb igényekhez mérten ismernünk kell. Ez a hirtelen horizonttágulás 
rajongó divathóbortokat és hisztérikus aggodalmakat egyaránt kiváltott (mindkettőt egy-
aránt indokolatlanul), a marxista szemlélet elméleti megalapozottsága és gyakorlati hege-
móniája azonban eléggé szilárd volt ahhoz, hogy saját hasznára fordítsa ezt a folyamatot: 
a felhasználható, alkalmazható elgondolásokat beépítse gondolatrendszerébe, a kritizá-
landó, elutasítandó nézetekkel szemben pedig ennek megfelelően lépjen fel. 
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A 60-as évek közepén bekövetkezett fordulat természetesen azt is jelentette, hogy 
nyugvópontra jutottak azok az irodalomelméleti viták, amelyek legközvetlenebbül kap-
csolódtak társadalmi-kulturális fejlődésünk gyakorlati kérdéseihez. Az irodalomelmélet 
vezető szerepet játszott a korábbi polémiákban, amelyek során a dogmatizmus időszaká-
nak teóriái végső vereséget szenvedtek. Ezt követően azonban mindinkább elfordult az 
aktuális gyakorlati problémáktól, s a 70-es évek nézetcseréi más kérdések körül bontakoz-
tak ki. (A marxista esztétika-irodalomelmélet hagyományos értékorientációs kategóriái a 
70-es évekre a perifériára is szorultak volna, ha egy intézményesen szervezett kutatási 
program az évtized közepén meg nem indítja a velük kapcsolatos kutatásokat.) 

Mi sem lenne elhamarkodottabb azonban, mint az, ha az érdeklődés e fordulatait 
sebtében elítélnénk. A helyükre került problémák ugyanis nem kevésbé fontosak: az 
„ablaknyitással" párhuzamosan az irodalomtudomány tudományelméleti-módszertani 
kérdései is (a magyar irodalomelméleti gondolkodás történetében először) a figyelem 
középpontjába kerültek, s így ez az évtized e tekintetben is egy évszázados lemaradás 
behozásának kezdete. 

2. A „strukturalizmus-vita" és a „szemiotika-vita" 

A tudományelméleti-módszertani kérdések iránti érdeklődés felfokozódása és az „ab-
laknyitás" törekvése szorosan összefüggött: a külföldi (marxista és nem marxista) elméleti 
törekvések megismerése természetesen előtérbe állította a nem marxista elgondolások, 
módszerek értékelésének és hasznosíthatóságának kérdését is. 

Ez az elvi probléma húzódott volna meg az évtized legnagyobb figyelmet keltő, 
legszélesebb nyilvánosság előtt zajló vitája, a „strukturalizmus-vita" mögött. Ám e vita 
dokumentumainak1 elemzése világossá teheti, hogy a leghevesebb szembenállást kifejező 
megnyilatkozásokat általában nem elvi különbségek, hanem a strukturalizmus szó félre-
vezető többértelműségéből (olykor pedig publicisztikusan hevenyészett megfogalmazások-
ból) adódó kölcsönös félreértések és félremagyarázások okozták. Az alapkérdésekben 
nem mutatkozott lényeges véleményeltérés: 

a) a polgári művészetelmélet eredményeinek beható tanulmányozása szükséges és hasz-
nos, mivel a marxista elmélet sok új megoldást, elemzési szempontot meríthet belőlük, de 
tüzetes kritikai vizsgálattal ki kell szűrni ezekből minden, a polgári tudományosságra 
gyakran jellemző negatív vonást; 

b) az általuk elteijesztett strukturális szemlélet és az „egzakt" műelemzési eljárások 
különösen figyelemreméltók, de csak akkor hasznosíthatók valóban, ha a művet alkat-
elemeire bontó elemzés végső célja a műegészben megnyilvánuló jelentés és érték feltárása 
(kivéve a metodikailag indokoltan redukált elemzési célokat), s minthogy ezek az eljárá-
sok éppen tartalmi vonatkozásokban nemigen nyújtanak közvetlenül fogódzókat, a ha-
gyományos „intuitív" megoldások kikapcsolásával ma még érdemleges eredményekre nem 
juthatunk.2 

' V ö . A strukturalizmus-vita. Dokumentumgyűjtemény. Szerk. Szerdahelyi István. I - I I . rész. Bp. 
1977. 

5 L . a fenti gyűjteményben közölt vagy idézett megnyilatkozásokat, továbbá: Sőtér István: Elért és 
el nem ért bizonyosságok. Literatura, 1974. 2. s z N é m e t h G. Béla: Interpretáció és elemzés. Litera-
tura, 1975. 1. sz. E kérdések logikai-szemiotikai aspektusát világítja meg Bonyhai Gábor: Leírás és 
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Ennek megfelelően a vita 1975-re lezárult,3 s újraéledése nem várható, annak ellenére 
sem, hogy időről időre felbukkannak a perújrafelvétel attitűdjét tükröző írások,4 ezek 
azonban elszigetelt és visszhangtalan magánvélemények maradtak. Ugyanígy csitult el az 
effajta módszereket az elemzési gyakorlatban bemutató - s kezdetben igen éles publicisz-
tikai kirohanásokkal fogadott — tanulmányok körüli háborúskodás is, miután a tudomá-
nyos vizsgálat egyértelműen leszögezte, hogy „nem található az egyes műelemzések 
mögött a marxista világnézettel szembenálló, illetőleg attól idegenül független filozófiai, 
világnézeti háttér".5 

Minthogy mind igenlői,6 mind tagadói7 olykor a „strukturalista" vagy „pozitivista" 
módszerek körébe sorolták a szemiotikát is, így a „strukturalizmus-vita" szele — s a 
gyanakvás árnyéka - az ilyen típusú irodalomtudományi törekvéseket is érintette. E félre-
értések azonban csakhamar tisztázódtak, minthogy az Akadémia E Osztályának keretein 
belül 1973 óta működő Szemiotikai Munkabizottság tevékenysége, valamint az Irodalom-
tudományi Intézet szervezésében folyó magyar-szovjet irodalomszemiotikai együttmű-
ködés eredményei8 kétségtelenné tették, hogy a szemiotika kifejezetten marxista irány-
zatként is létezhet.9 Ez a vita ilyenformán szintén lezárultnak tekinthető. 

3. Mi az irodalomelmélet? 

A szűkebb szakmai körökben zajló tudományelméleti-módszertani nézetcserék sorában 
elsőként az a - szintén a 60-as évek derekán kezdődött1 0 - vita említendő, amelyik az 
irodalomtudomány belső tagozódásának mikéntjét, főként pedig az irodalomelmélet 

interpretáció. Filológiai Közlöny, 1975. 1. sz. Irodalomtörténeti szempontból is figyelemre méltó 
végezetül a strukturalizmus történettudományi vonatkozású értékelése: Kosáry Domokos: Struktura-
lizmus és történettudomány. Valóság, 1977. 9. sz. 

'Záróakkordjának tekinthető' Hankiss Elemér doktori disszertációjának vitája, melyből Halász Előd 
opponensi véleményét és Hankiss válaszait a Literature 1975. 3 - 4 . száma közölte. Az Irodalomtu-
dományi Intézet 1978. december 11 -12-én tartott , A szocialista irodalom sajátosságai c. ülésszakán is 
heves véleménykülönbségeket váltott ki ugyan ez a vitakérdés, de elméleti síkon új mozzanatok itt már 
nem merültek fel. 

4 A túlzó „antistrukturalizmus" és Bahtyin „materiális esztétika"-ellenes álláspontjának kritikátlan 
követése jegyében fogant ezek közül Szilágyi Ákos: Vázlat a formalizmusról (Kritika, 1978. 1. sz.) c. 
írása; az ellenkező végletet, Bahtyin részigazságainak tagadását és az empirikus vizsgálati lehetőségek 
abszolutizálását Kanyó Zoltán: A „materiális és f i lozófiai" esztétikáról (Literature, 1978. 3 - 4 . sz.) 
c. tanulmánya képviselte. 

sBécsy Tamás: A müelemző módszerek problémái és az elmúlt évek műelemző kötetei. Literature, 
1977. l . s z . 17.1. 

6\ö.Józsa Péter: Esztétikai alkotások társadalmi hatása. Bp. 1976. 2 4 - 2 7 . 1 . 
7Vö. Ancsel Éva: Műalkotás, világlátás, világláttatás. Kritika, 1978. 11. sz. 19.1. 
e Vö. Irodalomtudomány és szemiotika. Helikon, 1973. 2 - 3 . sz.; Szerdahelyi István: A magyar 

kultúra- és művészetelmélet néhány időszerű kérdése. Társadalmi Szemle, 1978. 2. sz. 8 2 - 8 3 . 1 . (a 
források részletes bibliográfiájával). A vonatkozó nézetcserék közül a legfontosabb az Irodalomtudo-
mányi Intézet 1972. június 8 -9 -én rendezett magyar-szovjet szemiotikai konferenciája volt. 

' V ö . Nyíró' Lajos: A mű jelentése és kompozíciója. Literature, 1974. 3. sz.; Miklós Pál: Mire jó a 
szemiotika? Literature, 1974. 3. sz.; Szerdahelyi István: A szemiotika és a marxizmus. Rádió és 
Televízió Szemle, 1976. 3. sz. 

" A z 1970-es évek derekáig publikált megnyilatkozások ismertetését és könyvészeti adatait 1. 
Szerdahelyi István: A magyar esztétika története. 1 9 4 5 - 1 9 7 5 . Bp. 1976. 3 4 7 - 3 4 8 . és 4 7 1 - 4 7 2 . 1 . 
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fogalmának mibenlétét hivatott tisztázni. A 70-es években az Irodalomtudományi Intézet 
elméleti főosztálya két ülésszakon is foglalkozott ezzel a témával.11 A szembenálló 
felfogások közül 

a) az egyik (az Intézeten kívüli körökben elteijedt álláspont) feltételezi egy irodalom-
esztétika létét, amely az általános művészetelméleti vonatkozások előtérbe állításával 
különböznék az inkább szaktudományi-induktív módszerekkel dolgozó irodalomelmélet-
től (melynek így része lenne a stilisztika, poétika, verstan stb.); 

b) a másik felfogás szerint irodalomesztétika egyáltalán nincsen, az irodalomelmélet 
mint metatudomány vizsgálja a legáltalánosabb fogalmak rendszerén belül a konkrét 
(irodalomtörténeti, stilisztikai, poétikai, verstani stb.) vizsgálatok által nyújtott fogal-
makat (az utóbbi három és a hozzájuk hasonló ágazatok tehát nem részei az irodalomel-
méletnek). 

c) Egy harmadik felfogásban az irodalomelmélet tudományelmélet: nem foglalkozik 
magával az irodalommal, hanem az irodalomtudomány olyan értelmű metatudománya, 
hogy tárgya maga az irodalomtudomány, ennek rendszertani, módszertani, logikai stb. 
kérdéseit vizsgálja. 

Ezek a viták ma még kezdeti szakaszban tartanak, de — viszonylag könnyebben 
megoldható problémákról lévén szó — a nézetcserék folytatása már a közeljövőben 
általánosan elfogadható eredményt hozhat. Itt említeném meg, hogy e vita intenzívebb 
szakaszának kezdete egyben vége is egy másik vitának, amelyik akörül folyt, van-e értelme 
effajta kérdésekkel foglalkozni. Napjainkra világossá vált, hogy a tagadás hangjait felelőt-
len dilettantizmus fűti; „a tudományágak rendszerezésére okvetlenül szükség van, hiszen 
csak egy rendszer keretében lehet a tudományágak adekvát területeit vagy aspektusait, a 
területeken vagy az aspektusokban megjelenő, ott alkalmazandó és alkalmazható törvény-
szerűségeket megtalálni. Ekkor állapíthatjuk meg ui., mire 'való' az irodalomesztétika, az 
irodalomelmélet, a műelemzés és a — honi értelemben értett — kritika. Ezt azon az alapon 
lehet megtalálni, hogy a területeken vagy aspektusokban különböző törvényszerűségek 
érvényesek, s ez dönti el, hogy a tudományágak milyen tényezők vizsgálatára és milyen 
jellegű kijelentésekre jogosultak."12 

4. Vita az irodalomtudomány tárgyáról és fogalomrendszeréről 

Alapvetően fontos kérdéseket érint az a vita is, amely sajátosan a 70-es évekre jellemző 
problémafelvetések13 nyomán most látszik kibontakozni.14 s amelynek középpontjában 
az alábbi kérdések állnak: 

1 1 1974. november 5 - 6 - á n és 1979. október 15-16-án. Az első ülésszak fontosabb felszólalásait a 
Litcratura 1975. 1. száma közölte, a második anyagát a folyóirat e száma közli. E témakörben fon-
tosabb elemzés még: Bonyhai Gábor: Egy metahermeneutika lehetőségéről. Literatura, 1977. 3 - 4 . sz. 

12Bécsy Tamás: az 5. jegyzetben i. m. 22. 1. 
1 3 V ö . Szili József: Az irodalomfogalmak típusai és az irodalom korszakolása. Helikon, 1971. 1. sz.; 

uő.: Az irodalom fogalmának logikai problémái. Helikon, 1975. 1. sz.; Bonyhai Gábor: a 2. jegyzetben 
i. m. 48 -57 .1 . ; uő.: Poétika és irodalomtörténet. Literatura, 1975. 1. sz. 22.1. 

1 4 Az Irodalomtudományi Intézet 1979. október 15-16-i irodalomelméleti ülésszakának több 
felszólalása érintette ezeket a problémákat. Vö.: a Literatura ugyanebben a számában. 
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a) lehet-e egy egységes irodalom-fogalomban megjelölni az irodalomtudomány tárgyát, 
vagy pedig ez több, egymástól határozottan megkiilönböztetendő fogalommal azonos 
(legalább hárommal: a tárgyak meghatározott osztályát kiemelő irodalom-fogalommal, az 
e tárgyak tulajdonságait, ismertetőjegyeit tükröző irodalmiság-fogalommal és az irodalmi 
intézmények fogalmával); 

b) alkalmas-e az irodalomtudomány mai fogalomkészlete arra, hogy egységes rendszer-
ként funkcionáljon, s ha (amint ez valószínűbb) nem alkalmas erre, milyen alapelvekhez 
igazodva lehetne létrehozni egy valóban világos, egyértelmű fogalomrendszert. 

Tekintettel arra, hogy e nézetcsere voltaképpen most kezdődik, és igen elvont logikai-
fogalomelméleti kérdéseket érint (amelyek a filozófián belül is vitatottak), gyors eredmé-
nyeket e téren nem várhatunk; másfelől viszont e problémák mielőbbi tisztázását sürgőssé 
teszi, hogy a (régóta igényelt) irodalomelméleti kézikönyv létrehozásának előfeltétele az 
ilyen jellegű munkahipotézisek kidolgozása. 

5. Vita az irodalomtörténet-írás alapfogalmairól 

A fent említett fogalomkészlet egy része több mint két évtizede tartó, s több hullám-
ban vissza-visszatérő polémia kereszttüzében áll; az irodalomtörténet rendezőfogalmait 
megvilágító „irányzat-, módszer-, stílusvita" (amely a ,korszak-vitához" is elvezetett) 
voltaképpen az 50-es évek végéhez visszavezethető.15 Ennek megfelelően jó néhány alap-
kérdést tisztázottnak is tekinthetünk: 

a) a korstílusok, stílusirányzatok fogalmait (mint segédfogalmakat) hiba lenne elvetni, 
mert ezek reálisan létező rendezőelveket fejeznek ki; 

b) ugyanakkor viszont e fogalmak túlságosan elvont-általános jellegűek ahhoz, hogy 
valamiféle esztétikai értékrendet építhessünk rájuk, központi kategóriákként kezeljük 
őket. 

c) A stílus ugyanis csak egyik összetevője a művészi módszernek, amely a művészi 
megformálás valamennyi komponensét átfogó kategória, s amelynek leglényegesebb eleme 
nem a stílus, hanem a világnézet. 

d) Az irodalomtörténeti korszakolás így nem igazodhat a stílustörténeti korszakolás-
hoz; az irodalmi korszakokon belül adott esetekben sokféle stílusirányzat él egymás 
mellett: e korszakok határai a legvalószínűbb feltevés szerint a civilizáció korszakainak 
felelnek meg, azaz az „emberi lényeg" változásait tükrözik. 

Számos hasonlóan fontos kérdés viszont mindmáig nyílt vita tárgya, mint az alábbiak: 

1 5 A z 1970-es évek derekáig publikált megnyilatkozások ismertetését és könyvészeti adatait 1. 
Szerdahelyi István: a 10. jegyzetben i. m. 229-246 . 1. Az ott említett állásfoglalásokon kívül figye-
lemreméltó még Pór Péter: A korstílusok fogalmi és gyakorlati modellje (Literatura, 1975. 3 - 4 . sz.)„c. 
tanulmánya - melynek megállapításai a fó' vonalakat tekintve egybevágnak az itt rögzített konklúziók-
kal - , továbbá az alább következő jegyzetekben ( 1 6 - 1 9 . ) hivatkozott munkák. Az irodalomtörté-
net-írás általános módszertani kérdéseit érintő elemzések közül kiemelendő Bókay Antal: Interpretáció 
és történetiség (Literatura, 1978. 3 - 4 . sz.) c. dolgozata. Megemlítendő végezetül az is, hogy az 
Irodalomtudományi Intézetben 1971-ben egy Van-e stílusa a XX. századnak? c. interdiszciplináris ülés 
kísérletet tett a stílusproblémák jelenkori kérdéseinek tisztázására is (ám igen kevés eredménnyel). 
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a) Van-e az irodalmi irányzatoknak önálló létük,1 6 vagy — legalább egy részük — csak 
a történeti elemzés számára mutatkozik meg, nem szociológiai, hanem elméleti tény;1 7 

b) az irányzat-e a nagyobb egység, amelyen belül több áramlat létezhet,18 avagy e két 
fogalom viszonya fordított, az áramlatokon belül van több irányzat19 

c) a történelmi korszakok váltakozása során csak mint intézmény fejlődik-e az iroda-
lom (azaz csupán társadalmi hatékonysága növekedik-e),20 vagy pedig az értelemben is, 
hogy a korábbi remekműveknél értékesebbek a későbbiek.21 

6. A realizmus-, pártosság-, népiség-vita 

Amint ezt a bevezetőben már jeleztem, a 60-as évek második feléig oly hevesen vitatott 
realizmus, valamint a pártosság és népiség (korábban is kevesebb figyelmet keltő) fogalma 
a 70-es évek elején az érdeklődés perifériájára szorult. Ez nem jelenti azt, hogy e téren 
ekkor nem születtek értékes eredmények,2 2 ám ezek jobbára visszhangtalanok maradtak, 
núgnem az évtized második felében kezdett, A pártosság, népiség, realizmus kérdései a 
hazai és külföldi irodalom, valamint a szocialista művészet fejlődésének hazai tapasztalatai 
alapján c. országos kutatási program keretében szervezett körülmények között meg nem 
indult a véleménycsere.23 A kutatás konklúzióinak értékelése még nem zárult le;a viták 
mai állását az alábbiakban lehet összegezni. 

1 6 Vö. Szabolcsi Miklós: Az „irodalomtörténettől" az „irodalomtudományig". Literature. 1975. 
1. sz. 10-13 .1 . 

' 7 Vö. Bojtár Endre. Az irodalmi irányzat. Literatura, 1975. 3 - 4 . sz. 30.1. 
1 8 Vö. uo. 29.1. 
1 9 Vö. Vajda György Mihály: A felvilágosodás struktúrája. Filológiai Közlöny, 1974. 2. sz. 
2 0 V ö . Hankiss Elemér: Miért nem írhatott Shakespeare vagy O'Neill jobb tragédiákat, mint 

Szophoklész? (Az irodalom „fejlődésének" kérdéséről). In: uő. : Érték és társadalom. Bp. 1977. 
2 1 Vö. Szerdahelyi István: Fejlődés és értékhierarchia az irodalomban. Literatura, 1978. 3 - 4 . sz 
2 2 A legfontosabbak: Király István elemzései, amelyek megfoghatóbbá tet ték a népiség irodalom-

elméleti jelentését, bizonyítva, hogy e kategória nem iktatható ki a marxista fogalomrendszerből (vö. 
Király István: Ady Endre. Bp. 1970. II. köt . 450 -720 .1 . ; uő.: Hazafiság és forradalmiság. Bp. 1974. 
321-347 . 1.); az Irodalomtudományi Intézet A szocialista világirodalom és kultúra problémái c., 1975. 
október 14-15-én tar tot t ülésszaka (melynek előadásait a Literatura 1976. 1. száma közölte) igen 
sokoldalúan vüágította meg a szocialista realizmus fogalmát, s eljutott a szocialista irodalom (tágabb) 
és a szocialista realista irodalom (szűkebb, a főművek vonulatát jelentő) kategóriájának megkülönböz-
tetéséhez. 

2 3 E kutatás bázisintézménye az ELTE Esztétika Tanszéke volt, a téma irodalomelméleti vo-
natkozású vitáiban az ELTE XX. századi Irodalomtörténeti Tanszéke, az Irodalomtudományi Intézet 
és az írószövetség vett részt. A kutatáshoz közvetlenül kapcsolódó, irodalomelméleti vonatkozású 
eddigi publikációk: Zoltai Dénes: Szocialista realizmus — elméletben és gyakorlatban. Társadalmi 
Szemle, 1975. 7. sz.; Szilágyi Ákos: A szocialista realizmus fogalmához. I—II. Kritika, 1978. 5. és 
6. sz.; Szerdahelyi István: A művészetek népisége. Magyar Hírlap, 1978. nov. 19.; A realizmus az 
irodalomban. Szerk. Szerdahelyi István. Bp. 1979. Ebben az időszakban a fenti programtól függetlenül 
is több fontos elemzés érintette a témakört. A mai magyar szocialista irodalom új vonásainak 
feltárásához 1. Aczél György: Politika, művészet, alkotás (Látóhatár, 1978. november); Szabolcsi 
Miklós: Magyar irodalom, kritika, valóság a hetvenes években (uo.). A művészei visszatükrözés 
specifikus tárgyára vonatkozó gondolatmeneteivel gazdagította a realizmus-vita szempontjait Szili 
József: A művészi visszatükrözés szerkezete (Literatura, 1975. 1. sz.), valamint Az esztétikai tárgy 
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a) A realizmus, pártosság és népiség csak az ún. autonóm művészetben tekinthető 
érvényes értékkategóriának, s a művészet - és ezen belül az irodalom - más szféráiban 
más értékszempontok uralkodnak. Tisztázatlan azonban, hogy pontosan melyek ezek a 
„nem autonóm" művészeti szférák, s ezek milyen értékeket reprezentálnak, miféle 
társadalmi funkciókat töltenek be. 

b) A realizmus szónak két, egymástól határozottan megkülönböztetendő jelentése van; 
egyfelől stílust (szűkebben korstílust, tágabban stílustipológiai tendenciát) jelentő, másfelől 
(stílusszempontoktól független) érték- és módszerfogalom. Ez utóbbi tartalmát fő vona-
lakban helyesen tükrözi az a legáltalánosabban elfogadott koncepció, amely nálunk a 
60-as évek derekán alakult ki, de néhány ponton ez is módosítandó, továbbfejlesztendő. 

A szocialista realizmussal szembeállított „kritikai realizmus" helyett alkalmasabb a 
„polgári realizmus" kifejezés, mert a szocialista realizmus nem a kritikai jelleg tekinteté-
ben különbözik az utóbbitól; mai viszonyaink között pedig a „nem szocialista realista" 
alkotók többsége „polgárinak" sem nevezhető, mert valamilyen szocialista alternatív híve, 
csak éppen ennek nálunk található formájával szemben él fenntartásokkal. Itt tehát egy üj 
kategóriarendszert kell kidolgoznunk. 

Az eddig mereven kikötött „történelmi konkrétság" nem feltétlen követelménye a 
realista irodalomnak, amely általános-elvont létkérdéseket is felvethet; a realizmusnak 
csak az ismérve, hogy a konkrétság-elvontság olyan fokán tükrözi a valóságot, amely 
fok a választott műfaj és téma sajátosságaihoz igazodva leginkább alkalmas a progresszív 
eszmei mondanivaló kifejtésére. 

Hasonlóan nem tartható fenn a szocialista realizmus korábbi meghatározásaiban általá-
nos érvénnyel szereplő „optimista biztonságérzet" kikötése. A perspektivikusság, a fejlő-
désben való ábrázolás (jogos) igénye sem avathatja e művészetet az aggálytalan derű 
művészetévé; a szocialista realista alkotónak is joga van töprengeni, akár kétségbeesni is 
attól, hogy hisz a „szabadság birodalmának" (egyelőre távoli) jövőjében. Ami valóban 
átfogóan jellemzi a szocialista realizmust, az az, hogy a „helytállás művészete", az elbukó 
hősök sorsát ábrázolva is további küzdelemre indít. 

c) A pártosság értelmezésében az a korábbi elgondolás nyűjt termékeny kiinduló-
pontot, amelyik ezt a fogalmat a progresszív elkötelezettség egyik, a szocialista realizmus-
ra jellemző formájának (s nem valamiféle merőben új jelenségnek) tekinti, s amelyik 
szerint ennek tartalma nem a taktikai, hanem a stratégiai célkitűzések szolgálata. A 
pártosság ennek megfelelően nem valamely konkrét politikai szervezethez köti a szocia-
lista realizmust, hanem a marxi értelemben felfogott „nagy történelmi jelentésben vett 
párthoz", a munkásmozgalom történelmi célkitűzéseihez. 

A korábbi meghatározásokkal szemben nem tekinthető a pártosság általános jegyének 
sem a tudatosság (a mű, az eredmény szempontjából nézve közömbös, hogy ösztönösen 
vagy tudatosan olyan-e, amilyen), sem pedig a nyíltság és közvetlenség. Ha a pártosság a 
szocialista realista művészet egészét jellemzi, akkor olyan műfajokban is jelen kell lennie, 

mint szemantikai probléma (Literature, 1978. 3 - 4 . sz.) c. tanulmánya; szociológiai összefüggésben 
elemezte a realizmus kategóriáját Vitányi Iván: Művészet - érték - realizmus (Valóság, 1978. 3. és 
4. sz.) c. írása; a ,realizmus diadala"-vitát újította fel PándiPál: A realizmusról van szó (Népszabadság, 
1979. március 18. és március 25.) c. gondolatmenete. A pártosságot illetően alapos filológiai vizsgálat 
bizonyította, hogy Lenin oly sokat vitatott 1905-ös cikke a politikai publicisztikáról szólt: Gránicz 
István: Lenin harca a pártsajtó pártosságáért (Literatura, 1977. 3—4. sz.). 
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ahol — mint pl. a szerelmi költészetben — kizárólag igen közvetett, áttételes formákban 
van lehetőség a „nagy történelmi jelentésben felfogott párt" érdekeinek kifejezésére. 

d) A népiségre vonatkozóan Lukács György egykori fogalomértelmezése nyújtja a 
leginkább követhető vezérfonalat, főként abban a továbbfejlesztett formában, amelyben 
Király István Ady-elemzései ezt tükrözik. Eszerint a népiség a dolgozó néptömegek valódi 
érdekeinek képviseletét jelenti, s határozottan megkülönböztetendő a népszerű közérthe-
tőségtől, valamint a folklorisztikus formákat irányzatjelleggel előtérbe állító népiességtől 
is. A népiség és népiesség között kapcsolatok is mutatkoznak, amennyiben a népiség 
eszmei-tartalmi mozzanata gyakran (de nem szükségszerűen) a népiesség eszköztárából 
való stiláris-motivikai formák révén válik érzékelhetővé. Sem a népiség, sem a népiesség 
nem köthető azonban a parasztság fogalmához, létezik városi népiesség is, és a mai 
művészetben a paraszti és városi jelleg közötti korábbi különbségek csökkenése-eltűnése 
tapasztalható. 

Arra a kérdésre, hogy kiknek az érdekképviseletét jelenti a népiség a szocialista építés 
jelen szakaszában, egy — e sorok szerzője által kifejtett — részletesebb válasz ismeretes, 
mely szerint itt az irányítottak érdekeiről van szó; ez a koncepció azonban több (egyelőre 
csak negatív formában exponált) ellenvéleményt váltott ki. 

A kutatási program első szakaszának vége egyébként is nem egy vitakérdést függőben 
hagyott. Ezeknek tisztázása — a tervek szerint - egy szélesebb összefüggésekre kitekintő 
vizsgálat keretében történik majd, amely egyrészt az érték általánosabb problémáival, 
másrészt az értékelés, a befogadásesztétika nézőpontjaival is számot vet. 

7. Az érték-vita 

Mindezek a problémák ugyanis - lévén értékkategóriákról szó - szükségszerűen 
vezetnek oda, hogy az irodalomelmélet (s általában a művészetelmélet) szemben találja 
magát az érték és értékelés általános kérdéseivel is. S minthogy az e kérdések megválaszo-
lására hivatott tudományág, az axiológia (a filozófiai értékelmélet) nemcsak a magyar, 
hanem általában a marxista tudományosságon belül sem eléggé fejlett ahhoz, hogy 
megbízható támpontokat nyújtson egy irodalmi értékelmélet számára, az irodalomelmélet 
kénytelen maga is kísérleteket tenni a problémák feltárására. 

Az ilyen viták első hulláma szintén a 60-as évek közepén kezdődött,2 4 s az 1974 
decemberében, az Irodalomtudományi Intézetben megrendezett Érték és értékelés a 
társadalomtudományokban c. ülésszak a legkülönbözőbb tudományágak képviselőinek 
nézetcseréjével próbálta megfoghatóbbá tenni az itteni alternatívákat (ám igen kevés 
sikerrel).2 5 A véleményeltérések csomópontjai az alábbiak: 

2 4 Az 1970-es évek derekáig publikált megnyilatkozások ismertetését és könyvészeti adatait 1. 
Szerdahelyi István: a 10. jegyzetben i. m. 2 5 8 - 2 7 3 . 1.; Érték és értékelmélet. Látóhatár, 1977. április. 
Az e helyeken nem szereplő munkák közül fontosabbak: Rózsahegyi Edit: Cél és tevékenység. Bp. 
1973. 1 7 7 - 1 9 4 . L; Kolin Péter: Kulturális invariánsok - gondolatok az érték geneziséről. Kultúra és 
Közösség, 1977. 1. sz, \Hankiss Elemér: Érték és társadalom. Bp. 1977. 

2 5 A konferencia egyes előadásait a Magyar Filozófiai Szemle 1976. 4. száma közölte. Az érték-
szubsztancia problémája az Irodalomtudományi Intézet 1979. október 15-16- i irodalomelméleti 
ülésszakán is heves vitákat váltott ki. 
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a) létrehozható-e egy általános értékfogalom, vagy a marxista elmélet logikája eleve 
kizárja ennek lehetőségét; 

b) ha létrehozható, ügy ennek merőben formálisnak kell-e lennie, vagy pedig tartalmá-
ban megjelölhető egy végső értékszubsztancia, amely minden értékfajta közös lényege; 

c) ha van ilyen végső értékszubsztancia, akkor mi ez (a munkaérték-e, vagy az emberi 
lényegi erők gazdagsága, vagy az emberi szabadság stb.); 

d) van-e objektív támpontja az értékelésnek, vagy ez mindig szubjektív, s ha van, 
milyen mértékű és milyen jellegű ez az objektivitás. 

Az irodalmi műalkotás és a társadalmi értékalakzatok viszonyát igen találóan jellemzi 
Kenyeres Zoltán (bár megállapításai nyilván csak az autonóm művészeti jellegű művekre 
vonatkoznak): ,,az irodalmi mű maga is érték (esztétikai érték), része az értékalakzatnak. 
Ugyanakkor ábrázolja és kifejezi az értékalakzatot, végül pedig hatása révén beleszól 
sorsába és tevékenyen alakítja".2 6 Ez a koncepció ahhoz a vitaállásponthoz kapcsolódik, 
amelyik szerint 

a) az irodalmi művek értékei társadalmi értelemben véve objektívek (interszubjek-
tívek), azaz a társadalmi gyakorlattól függetlenül, természeti minőségként nem léteznek 
ugyan, de léteznek az ember számára, méghozzá úgy, hogy a társadalmi gyakorlat ponto-
san meghatározza értéküket, s ez az érték megszüntethetetlen objektivitásként áll szem-
ben az egyes ember szubjektivitásával, értékelésével.2 7 

b) Más teoretikusaink viszont azzal érvelnek, hogy a szöveg önmagában véve nem 
azonos az irodalmi művel, hanem egyfajta befogadási partitúra, potenciális termék, 
amelyből csak az olvasás során, a befogadói élményben lesz valóságos művészi mű. 
Minthogy pedig egyazon szöveg igen sokféle élményt vált ki, s nem lehet eldönteni, hogy 
ezek közül melyik az egyetlen helyes olvasat, így tudomásul kell vennünk, hogy egy-egy 
szöveghez „többféle mű" kapcsolódik. Ebből logikusan következik az is, hogy ugyanaz a 
szöveg igen különböző értékeket reprezentálhat, s az érték végső soron a befogadói 
élmény szubjektivitásának függvénye.2 8 

E két álláspont között a vita egyelőre inkább olyan formában folyik, hogy eleve 
kizárják a másik nézet lehetségességét; az értékek objektivitásának elvét vallók körében 
felhangzott ugyan néhány kritikai reflexió,29 de mélyebb elemzést itt sem találni, a 
„befogadásesztétika" hívei pedig úgy tesznek, mintha az ő nézőpontjaik fölöslegessé 

26 Kenyeres Zoltán: Irodalom és értékorientáció. Programvázlat. Literatura, 1975. 2. sz. 90. 1. 
2 7 A marxista esztétika-irodalomelmélet hagyományos álláspontját ez a felfogás képviseli, melynek 

gyökerei már Caudwell írásaiban is megtalálhatók (vö. Szili József: Utószó. In: Ch. Caudwell: Roman-
tika és realizmus. Tanulmányok. Bp. 1979. 230-232 .1 . ) , s amelyek ma a - nemzetközileg elterjedt -
„társadalmi iskola" nézetei révén közismertek. Figyelemre méltó, hogy meró'ben más — szemiotikai -
koncepciókat követve jut ugyanilyen álláspontra Bonyhai Gábor: Értéknyelv (Magyar Filozófiai 
Szemle, 1976. 4. sz. 6 0 8 - 6 1 0 . 1.) c. írása. 

2 8 Vö. Bojtár Endre: Verselemzés. Kritika, 1971. 9. sz.; uő.: Az irodalmi mű értéke és értékelése. 
In: az 1. jegyzetben i. m. I. rész; uó'.: Az irodalomtudomány újabb feladatairól. Literatura, 1979. 1. sz.; 
Szegedy-Maszák Mihály: Rétegek a műalkotás jelentésében és befogadásában. Literatura, 1979. 1. sz. 

2 ' V ö . Szerdahelyi István: Befejezte-e Shakespeare a Hamletet? Kritika, 1976. 12. sz.; Bókay 
Antal: a 15. jegyzetben i. m. Megjegyzendő', hogy e látens vita az irodalomszociológiára is kiterjedt (vö. 
Veres András: Irodalom, politika, társadalom. Literatura, 1979. 1. sz. 23-25.1 . ) . 
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tennék a másik tábor érveinek latolgatását. Ha viszont a fent említett kutatási program a 
terveknek megfelelően alakul majd, akkor a 80-as évek elején annál intenzívebb - s 
bizonyára hevesebb - nézetcsere középpontjába kerül ez a problémakör. 

8. Irodalomelméletünk lehetőségei 

Amint a fő vitakérdések áttekintése is érzékeltethette, a magyar irodalomelmélet egyre 
magasabb szinten álló problémák megoldására vállalkozik, mind korszerűbb, a kutatások 
nemzetközi élvonalára jellemző kérdésfeltevéseket fogalmaz meg. Mindez szerintem arra 
vall, hogy fejlődése új fordulóponthoz közeledik. 

A nagyszabású „ablaknyitási" munka napjainkra már befejeződött. Ebből korántsem 
következik, hogy ilyen irányú tevékenységünket beszüntethetjük; nyilvánvaló, hogy a 
továbbiakban is nap mint nap születnek olyan polgári forrásból származó irodalomtu-
dományi teljesítmények, elemzési módok, amelyek tanulmányozandók vagy alkalmazan-
dók, s "fontos érdekünk, hogy a hazai szakemberek naprakész információkkal rendelkez-
zenek nemcsak a marxista, hanem a nem marxista elgondolások alakulásáról is. Ugy látom 
azonban, hogy az elmúlt két évtized eredményei objektíve egy új, magasabb szintű feladat 
vállalására is képessé tehetnék irodalomtudományunkat, nevezetesen arra, hogy az alkotó 
marxizmus szellemében felfogott új koncepciók kidolgozása váljék fő törekvésévé: most 
már ne csak azt szorgalmazza, hogy mindent ismerjen, hanem elsősorban azt, hogy olyan 
új, egyéni teljesítményeket mutasson fel, amelyek méltók arra, hogy mindenütt ismer-
jék őket. 

Az elmúlt két évtized fejlődésének szerencsés alakulása létrehozott egy — bár egyelőre 
csak látensen, lehetőség szerint létező - sajátosan magyar marxista irodalomtudományt, s 
szerintem a fő feladat most az lenne, hogy ezt manifesztté, nyilvánvalóvá, valóságosan is 
hatékonnyá tegyük. Sajátos magyarsága nem úgy értendő, hogy csak a nemzeti hagyomá-
nyokhoz, az endogám, itthon született elméletekhez kötődik — bár a lukácsi koncepciók 
szerepe révén ilyen kapcsolatai is erősek —, hanem éppen ellenkezőleg, sajátos, másutt 
nem tapasztalható nyitottságában, abban, hogy valóban az egész nemzetközi horizontot 
figyelembe véve tud marxista lenni. 

9. A tudományos közélet problémái 

Kérdés azonban, hogy ha egyszer létezik ez a sajátosan magyar marxista irodalomtudo-
mány. akkor miért csak látensen, s miért kell külön feladattá tenni nyilvánvalóvá tételét. 
Ez a kérdés az eddig pozitív oldalról megvilágított helyzet fonákját mutatja meg. 

Előre bocsátanám talán, hogy az alábbi visszásságok nemcsak az irodalomtudomány-
ban mutatkoznak meg, hanem - amennyire én át tudom tekinteni - tudományos életünk 
egészében. Közös lényegi vonásuk pedig az, hogy jóllehet objektíve léteznek vagy viszony-
lag könnyen létrehozhatók lennének olyan elméleti alapok, amelyek a hazai marxista 
szakmai egység kialakításának bázisai lehetnének, ezek szubjektív okok miatt nem realizá-
lódnak. Tudományos életünkben régóta súlyos problémákat okoz a klikkszellem el-
zárkózó, befelé forduló gesztusa - ami úgy értendő, hogy az egyes csoportosulások 
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figyelő szemmel kutatják, mi érdemleges történik szakmai téren Tbiliszitől Berkeley-ig, de 
nem hajlandók tudomást venni arról, mi folyik a testvérintézményben, a szomszédos 
tanszéken vagy akár egy szobával arrébb. Sikerült normává emelnünk, hogy a marxizmus-
tól idegen vagy (amíg még nehezebben ment) a mi marxista meggyőződésünktől eltérő 
marxista igényű külföldi teljesítményeket józan mérlegeléssel, az értékekre tekintve 
tanulmányozzuk, de itthon, saját pályatársainkkal szemben, ha azok más csoportosulás-
hoz, más körhöz vagy szervezeti keretekhez tartoznak, jobbára csak a különbségekre, az 
elválasztó—szembeállító mozzanatokra vagyunk tekintettel, s nem az összekapcsoló, kö-
zelítő gondolatokra. Ha pedig valaki mégis kísérletet tesz az itthoni nézetek egyeztetésére, 
azonnal felhangzik a vád: eklektikus. Szabad, sőt hovatovább kötelező is marxista szin-
tézist alkotni pragmatista jelelméletből, neopozitivista struktúraelemzésből, kantiánus 
fiatal Lukácsból vagy akármiből - s nagyon helyes, hogy ez így van - , de két marxista 
igényű hazai elgondolást egyformán tekintetbe venni rendkívül kockázatos, ha szerzőik 
más-más „nézetcsoporthoz" tartoznak. 

Igen problematikus helyzet alakult ki — régóta, s általános jelenségként30 — tudo-
mányos vitáinkban is. A 60-as évek közepéig a fontosabb viták szinte mind a nagyobb 
publicitású sajtóorgánumokban zajlottak, országos érdeklődés közepette — ám színvona-
luk többnyire alacsony volt, zsurnalisztikus tollharcokká fajultak, melyeknek célja nem az 
volt, hogy egymás érveiből okulva minél jobban megismeijük az igazságot, hanem az, 
hogy ellenfeleinket így vagy amúgy, akár mellébeszéléssel, „árnyékbokszolással", gorom-
báskodással kétvállra fektessük. A 70-es évek nézetcseréinek súlypontja a tudományos 
ülések, konferenciák zárt világába helyeződött át, s a megnyilatkozások nem mind jutnak 
el közvetlenül még a szaksajtóba sem; a korábbihoz hasonló nyilvánosságot ebben az 
évtizedben egyedül a „strukturalizmus-vita" kapott. A konferenciák vitáiban jelentősen 
emelkedett a színvonal, a véleménycserék demokratikusabb légkörben folynak. Ezek 
azonban kivételes alkalmak, s nemigen folytatódnak a publikációkban (súlyos morális 
tüneteket is mutató szóbeszédekben inkább): a tanulmányokban, könyvekben tapasztal-
ható nézeteltérések nálunk legtöbbször nem úgy mutatkoznak meg, hogy a szerzők 
érveket sorakoztatnak fel érvek ellen, hanem úgy, hogy a szembenállók kölcsönösen 
nemlétezőknek, említésre méltatlannak tekintik egymást, figyelmen kívül hagyják egymás 
írásait. 

Ez az elszigeteltség-befeléfordulás a legszűkebben felfogott szakmai szempontokból 
nézve is igen káros, hiszen a mindentudóan széles horizont csak irodalomtudományunk 
egésze számára adott, s ezen belül az egyes „nézetcsoportok" szemlélete általában 
leszűkül: az egyik csak a lukácsi filozófiai esztétika, a másik csak a szemiotikai—informá-
cióelméleti megközelítések, a harmadik csak a modern stilisztika-retorika eredményeit 
tekinti igazán fontosnak, célravezetőnek és így tovább. A komplex szemlélet — bár 
igényét egykor fennen hangoztattuk (ma már mintha kevésbé tennénk ezt) — a gyakorla-
tot valójában mindmáig nem hatotta át eléggé, s igazából csak a legkiemelkedőbb 
teljesítményekben, legértékesebb törekvésekben realizálódik. 

Azt hiszem, nem szükséges különösebben részletezni, hogy mindez a marxizmus 
pozícióit is gyengíti. Erői szétforgácsolódnak, a korszerű tudományos munkában oly 

3 0 V ö : Pataki Ferenc: Társadalmi vitáinkról. In: uő: Társadalomlélektan és társadalmi valóság. Bp. 
1977; Szerdahelyi István: Az esztétika felelőssége. Magyar Hírlap, 1979. július 8.; Pándi Pál: A 
fogalmak tisztázásáért. Népszabadság, 1979. október 7. 
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fontos tervszerű, egymáshoz kapcsolódó „team"-feladatokra nehezebben mozgósíthatók. 
Tekintélye, vonzereje csökken a nem marxista szemléletű szakemberek szemében, ható-
ereje lefokozódik a laikus közönség körében. 

A tervszerűen egymáshoz kapcsolódó kollektív vállalkozások nehézségei azt is maguk 
után vonják - s ez szintén árnyékot vet eredményeink manifeszt jelenlétére - , hogy 
irodalomtudományunk kutatásai jobbára egymástól független tanulmányokhoz, monog-
ráfiákhoz vezetnek, s viszonylag kevés átfogó, rendszeres áttekintés, kézikönyv születik. 
Ezek is szinte mind irodalomtörténeti témájúak — reprezentatív példájuk a hat kötetes A 
magyar irodalom története —; az irodalomelméletben ilyen átfogó összefogalások úgyszól-
ván nincsenek. 

Világosan kell látnunk pedig, hogy az „Elvek és u tak" sorozat kötetei és a hozzájuk 
hasonló vegyes tanulmánygyűjtemények közönséghatása — legyen tartalmuk esetenként 
bármilyen értékes — még az irodalmárok körén belül is minimális. Csak a legigényesebb 
szakemberek használják egymás ilyen jellegű publikációit, s ezek az oktatásban, a szé-
lesebb hatósugarú kultúrmunkában nemigen kamatoztathatók. 

. Az irodalomelmélet hátrányos helyzete 

Hogy e téren az irodalomelmélet elmaradt az irodalomtörténet mögött, ez nem 
véletlen. Irodalomtudományunk (rossz) hagyománya az egyoldalú irodalomtörténet-köz-
pontúság, s az elméleti igény csak az utóbbi két évtizedben kezd növekedni, nem csekély 
ellenerőkkel küzdve. 

Nincsen itt szó egy következetes, elvileg is kifejtett historicizmusról — ez azonban nem 
előny, hiszen az elméletet meddő okoskodásnak minősítő közhangulattal nehezebb bol-
dogulni, mint egy nyíltan meghirdetett elméletellenes elmélettel. Köztudott tény azon-
ban, hogy az irodalomelméleti publikációs lehetőségek — könyvsorozatoktól folyóiratokig 
— Sokkalta mostohábbak, mint az irodalomtörténetiek, s még e nehezen megszerzett 
lehetőségek is egyre vitatottak, veszélyeztetettek. 

E historicista közhangulatnak bizonyos objektív alapja is van. Irodalomelméletünk fő 
erőssége, mint említettem, hogy egy különlegesen széles nemzetközi horizontra tekintve 
nőtt fel, minden lényegesebb külföldi ismeretanyag birtokában van. E jellegének árnyol-
dala viszont, hogy példaanyaga és terminológiája egyaránt idegenből származó lévén, 
nehéz megérteni és nehezebben alkalmazható a magyar irodalmi fejlődés problémáinak 
feldolgozásához. Kétségtelen az is, hogy az ellenállás ereje irodalomelméleti szakíróink 
egy részét a könnyebbik irányba taszítja: az arisztokratikus szcientizmus felé, afelé, hogy 
önmagához intézze írásait. 

Az irodalomelmélet lebecsülése azonban mindenképpen elfogadhatatlan gesztus, a 
marxizmus szemszögéből nézve pedig különlegesen az, hiszen ennek deklarált alapelve a 
logikai és történeti egysége. Nagyon fontos, hogy irodalomtörténet-írásunk minél több 
helyes elméleti nézőpontot tükröző munkával segítse elő a marxista irodalomszemlélet 
teijedését - de tudnunk kell, hogy e nézőpontok nem lesznek igazán korszerűek, ha nem 
rendelkezünk korszerűen fejlett marxista irodalomelmélettel. Irodalomtudományunk 
marxista pozícióinak érdekében tehát fokozott figyelmet kellene szentelni annak, hogy az 
elméleti diszciplínák a történetiekkel egyenrangú lehetőségeket kapjanak. 
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Ha azután a kritika tükrében vizsgáljuk ezt a helyzetet, azt kell megállapítanunk, hogy 
itt nemcsak az irodalomelmélet, hanem az irodalomtudomány egésze részesül feltűnően 
mostoha elbánásban. A magyar kritika - a szó rossz értelmében - mű-, illetve alkotócent-
rikus, ami azt jelenti, hogy egy pályakezdő költő versesfüzete is sokkalta nagyobb kritikai 
visszhangot kap, mint egy vaskos irodalomtudományi monográfia. S e visszhang nemcsak 
méltatlanul kicsi, hanem igen gyakran torz is: a nagy publicitású irodalmi folyóiratok 
szerzőgárdájából hovatovább teljesen kiszorultak a teoretikusok, s így a tudományos 
teljesítményeket nem a szakértők, hanem a „mindenhez értők", a zsurnaliszták értékelik 
- bizony eléggé avatatlan tollal. 

Ellenemre vethető itt, hogy léteznek irodalomtudományi folyóiratok is, ahol a tu-
dósok elmondhatják egymásról alkotott véleményeiket. E folyóiratok azonban olyan 
mostoha körülmények között, olyan késésekkel jelennek meg - minimálisan fél—három-
negyed év csúszással, de volt már példa két esztendős késésre is —, hogy kritikai rovataik 
csak az utókor számára lehetnek érdekesek; jobbára másfél—két évvel (olykor azonban, 
mint az ItK 1979-ben megjelent 1978. 5—6. száma Mályusz Elemér 1971-es könyvéről, 
nyolc évvel) korábban kiadott könyvekről írnak. 

11. Közönségkapcsolatok 

Ha a példaanyag és terminológia idegensége a szakmai körökön belül ellenállást kelt 
irodalomelméletünkkel szemben, még inkább tapasztalható ez az ellenállás a laikus 
közönség körében. Annak ellenére így van ez, hogy az „ablaknyitás" során beáramló 
ismeretanyagot és az elméleti viták eredményeit rendkívül gyorsan és készségesen kama-
toztatja a tudománynépszerűsítés: a szakmai publikációkkal szinte egyidejűleg jelennek 
meg olyan összefoglalások, kézikönyvek, lexikonok,31 amelyek közérthető formában, 
megfelelő magyarázatok kíséretében juttatják el a szélesebb közönséghez a legfrissebb, 
legkorszerűbb állásfoglalásokat. Az a tény, hogy az effajta munkák szinte korlátlan 
mennyiségben eladhatók, világossá teheti, hogy az ellenállás nem a modern gondolatok-
nak, hanem az ezoterikus nyelvezetnek, megfogalmazásnak szól. 

Jóval nehézkesebben követi ezt a folyamatot az oktatás, ahol az esztétikai nevelés 
reformja általában is igen lassan körvonalazódik. Csak most, évtizedünk végén bukkantak 
fel az első olyan középiskolai tankönyvek, amelyek tükrözni szeretnék a korszerű szem-
léletmódot a pedagógiai munkában is. A megjelenésükre reagáló vita32 azt mutatja, hogy 
itt olyan konzervatív erőkkel is számolnunk kell, amelyeket társadalmi életünk egyéb 
szektoraiban már régen leküzdöttünk. A szóban forgó tankönyvek nem éppen tökéletesek 
(jogos bírálat érheti példaanyagukat éppúgy, mint okfejtésük logikáját, érthetőségét). A 

" V ö . fó'ként : Világirodalmi Lexikon. Fó'szerk. Király István. Bp. 1970-től, eddig I - V I . köt . ; 
Miklós Pál: Olvasás és értelem. Bp. 1971 \Péczely László: Bevezetés a műelemzésbe. Bp. 1973; Minerva 
Nagy Képes Enciklopédia. A művészetek. Szerk. Vitányi Iván. Bp. 1973. 

" V ö . Gál Szabó István: Csak ki kell várni? Népszabadság, 1979. november 9. ; Makay Gusztáv: 
Művészet - középiskolás (? ) fokon. Élet és Irodalom, 1979. november 10.; Kiskun Farkas László: Ne 
hamarkodjuk el a megítélést. Népszabadság, 1979. november 15.; Érvek és ellenérvek, (összeállítás.) 
Népszabadság, 1979. november 23.; Hercegi Károly: Követelmények és lehetőségek. Népszabadság, 
1979. november 30.; Néhány tanulság. Népszabadság, 1979. december 16. 
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vita során azonban a dogmatikus demagógia attól sem riadt vissza, hogy a jelelmélet-kom-
munikációelmélet alapfogalmainak használatát a marxizmustól idegen polgári hatásnak 
minősítse, s a közérthetőség igényét a korszerűség, a színvonal ellen játssza ki. (Egyes 
„gyakorló pedagógusok", úgy látszik, nem hajlandók tudomásul venni azt a gyakorlati 
tényt, hogy ma már az általános iskola első osztályában a halmazelmélet is tananyag, s az 
irodalomoktatást szeretnék a kisegyszeregy bemagoltatásának szintjén tartani.) 

A marxista irodalomelmélet társadalmi hatékonyságának növekedése végett, mint 
említettem, az irodalomelméletnek is önvizsgálatot kellene tartania. Másfelől viszont az is 
nyilvánvaló, hogy az elméleti eredmények befogadására képes közönség felnevelése érde-
kében az oktatásnak minél gyorsabban fel kell zárkóznia a tudomány mellé. 

12. A marxista elmélet hegemóniája 

Csakis így lesz a közönség körében is tömegbázisa a marxista irodalomelmélet hegemó-
niájának. E hegemónia egyébként a tudományon belül - mint ezt a bevezetőben is hangsú-
lyoztam — semmiféle aggodalomra nem ad okot. Tény, hogy az „ablaknyitás" során az 
újdonság varázsa tudományos divatokat is teremtett: 1957 után az egzisztencializmust 
illett ismerni, később a kibernetikától, majd a kommunikációelmélettől és a szemiotikától 
vártunk csodákat, aztán a fenomenológia és a „strukturalizmus" különféle irányzatai és — 
a Lukács-körben — a frankfurti iskola nézetei keltettek heves vonzalmakat, ma a fiatal 
Lukács és Bahtyin, valamint a Jauss—Naumann-féle recepcióesztétika divatos, holnapra — 
talán - a Frye-féle mítoszkritika újrafelfedezése várható. Mindegyik divat nagy aggodal-
makat keltett, de kis ideig tartott ; mindegyikből sokat okultunk, és egyik sem vált a 
marxizmussal szemben álló, annak hegemóniáját veszélyeztető vagy azzal vetélkedő irány-
zattá. 

Mindezzel nem akarom azt állítani, hogy időről időre nem bukkannak fel olyan 
megnyilatkozások, publikációk, amelyek - akarva vagy akaratlanul — olyan álláspontokat 
tükröznek, melyek nyilvánvalóan nem egyeztethetők össze egy bármiféle tágan is értel-
mezett marxista igénnyel. Ez számunkra kellemetlen, de szükségszerű; a marxizmus 
irodalomtudományunkban - miként szellemi életünk egészében - hegemón, de nem 
autokratikus helyzetben van. 

Az viszont nem szükségszerű, hogy ilyen esetekben a marxista kritika hallgasson -
márpedig nemegyszer előfordul, hogy hallgat, s az ilyen esetek újabban gyakoribbak. Oka 
szerintem az, hogy a fent vázolt színvonal-emelkedés, horizonttágulás következtében az 
esztétikai-irodalomelméleti kérdésekben ma már nem lehet egy szokványos marxista 
általános képzettség birtokában eligazodni, a kiadók és folyóiratok pedig általában nem 
rendelkeznek e téren szakértő szerkesztőkkel. Nem az ideológiai közömbösség vagy a 
marxizmustól idegen eszmék előtti behódolás miatt szokott elmaradni a polgári vagy 
„újbaloldali" fordításkötetek éléről a kritikai előszó, vagy a problematikus tanulmányok 
mellől a vitázó válasz, hanem a szakértelem hiánya miatt. (S ez még a jobbik eset, mert 
sokkal rosszabb, ha a műveltséghiány cenzori gesztusokban fejeződik ki, amire szintén van 
elég példa.) Ha ezen a helyzeten változtatnunk kell — mint ahogyan nyilván kell is —, 
akkor nagyobb figyelmet kell szentelni annak, hogy a könyvkiadók és lapszerkesztőségek 
műhelyeiben kellően képzett munkatársak is legyenek. 
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MŰHELY 

BODRI FERENC 

KALANDOROK SE KÍMÉLJENEK! 

(Hézagos montázs a rejtélyes Szittya Emilről - 1886-1964 - , 
aki regényhősnek, írónak, festőnek, 

rendőrspiclinek és anarchista ügynöknek egyként ködlovag) 

„olyan voltam mint 7 árva de azért mégis itt értek bennem össze a 
görbe vonalak 

itt találkoztam össze szittyával aki Zü-
richből jött és 

chilébe készült vallásalapítónak 
én komolyan hittem hogy lehet belőle vala-

ki 
nagyon különösen voltak megkoszosodva a 

fülei 
kint hevertünk az antwerpeni rakodó parton 

s ő szó-
noklatot tartott a gyapot bálákhoz és 

rusznishordókhoz 
polgártársak énekelte polgártársak! 

reggel mi elindultunk a nap iránt isten 
csárdája felé. . ." 

- Kassák Iajos: A ló meghal a madarak 
kirepülnek. Wien, 1924 

„Stuttgartban új útitársam akadt: Szittya Emil, pesti gyerek és edzett világcsavargó. 
Úgy úszott az idegen tájakban, mint a hal a vízben, gyönge testét majd szétvetették a 
folytonos belső izgalmak. Ő is írónak készült, s végeszakadatlanok voltak lelkesült s 
nemegyszer hóbortos vitáink. Bolondjai lettünk a hatalmas katedrálisoknak, a kis falusi 
kápolnáknak, temetőknek, múzeumoknak, könyvtáraknak és vásárcsarnokoknak . . . " — 
írja Kassák Az izmusok történeté ben (Bp. 1972. 65. 1.), és bizony különös felsorolás ez, 
mindketten különös emberek. Magam pedig áldom a sorsom, hogy Kassákot ismernem 
engedte még (emléke és példája sok mindent meghatározott bennem utóbb), és a rejtélyes 
útitárs is már talán másfél évtizede kísért, nevébe botlom mindegyre és sokszor váratlanul, 
a. számtalan jelző és állítás igencsak felemás figurát sejtet a Szittya-név mögött. Ugyanígy 
sftkoldalú egyéniséget a nemzetközi képzőművészeti bibliográfiákban sokszor fel-fel-
bukkanó művek a Szittya név mögött. Egy „mindenre elszánt besúgó" miképpen írhatott 
monográfiákat és tanulmányokat a Vámos Rousseau-ról, Picassoról, Chaim Soutine-ról, 
Marie LaurecimSi, Albert Marquet-xó\ és másokról (többen a barátai), a francia tájak 
szépségéről utóbb, hogyan szerkeszthetett háború- és náciellenes folyóiratot, amelybe 
mindenki szívesen ír? — tűnődöm egyre, amikor a név ismét felbukkan valahol. 
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Nemrégiben egy nagyszerű kiállítás (Österreichs Avantgarde 1900-1938. — Wien-
Innsbruck, 1976/77) gazdagon dokumentált katalógusában, amely „ismeretlen néző-
pontokból" mutatja be a kort, valóban bőségesen, mindenkit említve, aki egykoron 
Bécsben tartózkodott. A hazai könyvek között legutóbb Károlyi Mihály levelezésének 
első kötetében (1905-1920; Bp. 1978) villant fel Szittya neve, aki „Hermann Konsten 
őrnagy egyik besúgója volt", és Károlyi nevével visszaélve egy bécsi újságnál — Die Wage — 
bizonyos küldeménnyel kísérletet tett valamiféle beférkőzésre, bár sikertelenül. Termé-
szetesen elutasították, a gyanút nem kevés újsághír alapozta meg; minderről később még 
szó esik. Egy korábbi Károlyi-könyv (Egy egész világ ellen. Bp. 1965) jegyzetírója 
hősünket egyszerűen „kétes egzisztenciájú kezdő írónak" nevezi, aki „külföldön később 
fasiszta ügynök lett". Erről is utóbb. 

Kassák ugyan már a mottóként megidézett eposzban (1924) szinte halhatatlanságot 
biztosít egykori vagabundus-társának, amikor megindítóan és áttetszően tünékeny kímélet-
lenséggel, lírai kegyetlenséggel emlékezik találkozásukra, kalandjaikra tovább, majd meg-
érkezésükre a közös álmok városába, Párizs falai közé. E falak között találtam 1979 
nyarán Szittya német származású özvegyét, aki férjére megindult szeretettel (bár kevés 
adat és dokumentáció kíséretében) emlékezik, a harmincas évek közepének közös emig-
rációs idejében kötötték össze az életüket. Egy zsidó származású „fasiszta ügynök" 
választotta társnak a fasizmus elől menekülőt a jelzett képlet szerint. Majd együtt 
szerkesztik 1934/35 között a Die Zone című náciellenes folyóiratot, amely német 
nyomásra szűnt meg a hetedik szám után. Mindez szigorú tény, bár Károlyi és jegyzet-
íróinak emlékezete a „Konsten-ügyben" egy fondorlatos besúgót és sokféle széllel 
kalandorkodót állít elénk. 

Szittya alakja elevenen él az Egy ember életének (Bp. 1927/32) lapjain is. A Csavargá-
sok könyvé ben tűnik elő, amikor Kassák Gödröstől, a „félkrisztus faszobrásztól" el-
köszönt. Tehát 1908 táján, egy stuttgarti menhelyen „egy rosszul borotvált, nagyhajú, 
művésznyakkendős emberke" bukkant a fiatal mesterlegény elé. „Szúrósan nézett rám 
kezdődik az ismerkedés —, a száját összehúzta, mintha affektált v o l n a . . . Szittya 
vagyok... Szittya Emil!" 

Kassák joggal nevezhette a szembeszökően törvényen kívüli pré-clochard-t „majom-
kodó figurának" a kivételesen éles leírás szerint, de aztán később együtt koldulják és 
csodálják végig Európát, közös ágyakban alszanak, közösen lopnak ennivalót, és közösen 
gyűjtenek anyagot a tervezett „Krisztus-képek Európában" című, soha el sem kezdett 
monográfiához. Kassák nem tudta, és korántsem hitte volna mindazt, ami azóta kitűnt, 
hogy Szittya ezidőben már túl volt az első irodalmi kísérleteken, az Újak irodalmáról 
című, Vojticky Gyulával, a nyomdásszal közösen írt tanulmánya előbb magyarul (1904), 
utóbb németül (Bp. 1906 vagy 1908) is megjelent. „Vojticzky Gyula, ifjú költőtársam 
ilyen című verseskönyvébe írtam, és nagyon szívesen, prológusként" — írja Ady Endre A 
XXX-ik századból című verse fölé a Ki látott engem? kötet A kényszerűség fája ciklusá-
ban 1914. február elején, a vers előbb aNyugat 1913. november 16-án megjelent számábaif 
volt olvasható. A meleg hangú Ady-dedikáció válasz az ifjú költő A XXX-ik századból 
című verseskötetére (Bp. 1912), melyben egy Ady Endréhez szóló költemény is található. 
Volt tehát kapcsolat akár Adyval is, akiért Szittya nyomdászbarátjával azonos hőfokon 
lelkesedett, bár később silánynak minősítette a maga korábban írt müveit. Nem így 
Vojticzky, aki tovább élesztgette az ekkori tüzeket, de utóbb eltűnt a horizontról, csak az 
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Ady-dedikáció őrzi a nevét. Nem szólnak róla kézikönyveink, hasonlóképpen az Ady 
kötetek jegyzetei sem oldják fel nevét. De Szittya már 1908 táján átlépett egykori 
önmagán: Franzisca Gräfin du Reventlov (!) vendége Asconában, a Lago di Maggiore 
svájci partján, sokféle „bolondok és próféták" között. A DU-ATLANTIS című, kitűnő 
svájci folyóirat 1978. októberi száma mutatja be ezt a korábban anarchista, egyidejűleg 
bohém és sokféle módon világmegváltó társaságot, járt itt Remarque és Paulette Goddard, 
Hermann Tessin és Hugo Ball, Jean Arp és Sophie Tauber, Isadore Duncan, Mary Wigman, 
Charlotte Вага és Rudolf Laban táncosok, egy közös fényképen Szittya Else Lasker-
Schülerrel, Emil Ludwiggal, Johannes No h hal, К la bund dal együtt látható. Egy másikon 
kettesben Nohllal ez a „typischen Bohemien". De jártak itt utóbb a dadaisták, Artúr 
Segal és Jawlensky a festők közül, majd a bauhauslerek, 1927-ben Liszickij is, a grófnő 
gyűjtötte a furcsa embereket, utóbb a művészeket, villája nyitva állt a világmegváltók 
előtt, 1908 táján Szittyának is ott volt a helye. 

„ . . . . én például határozottan érzem, hogy uralkodónak születtem . . . " - vallja Szittya 
az író emlékei szerint a közös exodus idején nem kis önbizalommal Kassáknak, szó és 
cáfolat nélkül hagyva az úti- és ágytársát szorongató gyanút elferdült hajlamairól. Bár az 
eposz néhány sora később kétséget sem hagy a furcsa figura természetes férfiassága felől, 
hogy aztán a megszerzett bizonyosság újabb szomorúságok és eddig nem volt bajok 
felbuzgó forrása legyen: 

„ . . . s ő aki zürichi herbergből jött és chilébe 
készült 

vallásalapítónak 
ezen az éjszakán trippert kapott a rivoli 

utcai matrózbordélyban 
a kártyatornyok hangtalanul összeomlottak 
kerítések nőttek föl körülöttünk mintahogy 

az állat-
kertben látható 

az öltözőben felejtette az új vallás kulcsát 
s az első napon hangosan sírt utána mint a 

gyerekek 
aztán levazelinozta a füleit és elindultunk 

brüsszel felé 
mint akiket kiraboltak . . . " 

Talán jobb lett volna mégis inaskodni Ady és a születő hazai radikalizmus körül, de 
késő már minden meggondolás: a kocka elvetődött Ascona grófnői bukszusai és ebédlő 
asztala körül. így a póruljárt szegénylegény lett tájékozottabb: ő ismerteti meg a minden 
ismeretre szomjas Kassákot a művészetek jó pár nagyaszerű emlékével és édes problémáival, 
Arnold Böcklin fantáziadús festményeivel éppúgy, mint sok más ismerettel és tudo-
mánnyal, festménnyel-rajzzal a nagy műhöz (Krisztus-képek) való „anyaggyűjtés" során. 
A segélypénztárak, menhelyek és bordélyok mellett felkeresik az érintett városok, falvak 
régi templomait és modern múzeumait Kassák emlékezete szerint, egy korábban alig 
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ismert világ nyílik meg a befogadás eufórikus állapotában vándorló, egymást tetvésző és 
sarkalló barátok előtt. Nem egy későbbi jelentős Kassák-vers élménye ebből az időből 
származik. Emlék és élmény: a ruhájukhoz sár, szenny és szalmatörek, a tudatukba a 
lépésenként megismert, a teljesnek és oszthatatlannak hitt Európa igézete tapadt. És mint 
Gorkijnak is így (túl az üveghegyeken), a cipőtalpak kopásával egyenes arányban teltek az 
egyetemi szemeszterek. 

A „göndörhajú sivatagi teve, a mézeskalács-bulldog, a hátizsákkal megrakott hétszínű 
papagáj, a piszkos, lehasznált csavargó" (stb.), egyszóval Szittya Emil „egy lehetett azok 
közül a legendás zsidók közül, akik egész életükben úton vannak, és sohasem érkeznek 
h a z a . . . " - foglalja össze Kassák az együtt töltött nappalok és éjszakák, az együtt rótt 
kilométerek tapasztalatait, és ez az ingerlő otthontalanság, a végtelen országutak igézete 
sokáit űzhette a későbbi, a már más horizontok és más csillagzatok felé forduló, majd 
pedig önmagába zárkózó, túlontúl profán Messiást. Aki fölé még napjainkban is legendák 
pokolfüstje borul, aki gyanúk és vádak mocsárgőzébe kerül, aztán lemond a védekezésről, 
végül még hazájáról és anyanyelvéről is. Aki egész életében nemzetek felettinek, egyben 
hontalannak vallotta magát, anyanyelvként élve át az ismeretleneket. 

A két poros vándor idővel Stuttgartból Frankfurt am Mainba, innen Aachenbe érkezik, 
majd Brüsszelbe, utóbb zsuppon ismét Aachen éjszakai ege alá. Akár az űzött farkasok, 
akár az áramlatok: aztán szökésben vissza Brüsszelbe, sok-sok kaland után Párizsba végre, 
ahol már elválnak útjaik. Úgy tűnik: Szittya a végcélhoz, Kassák az exodus egyik 
amplitúdójához érkezett. így sejteti ezt (akár igazolja) minden további sorsuk és életük. 
Az asconai kaland talán Párizs után következik, ekkor csöppent Szittya az alakuló 
expresszionizmus és dada ekkori „avantgárdistái", bohéméi és anarchistái közé. De az 
időrend aligha meghatározó, minden jelentős élmény a vasúti ütközőkről és az éjjeli 
menedékhelyek békaperspektíváiból származik. Ascona csak szinte nemzetközi hímevet 
hozott, nyitott ajtókat és pénztárcákat az egyívásúak előtt. Böjtjét majd ismét idehaza. 

Párizsban Szittya ismét magához hasonló „csavargókkal és alkotókkal", „fél-
prófétákkal és csömörös vallásalapítókkal" találkozott. ,JCegyetlen történeteit" (Grausame 
Geschichten) a Les Hommes Nouveaux kiadó jelenteti meg (1909). Magát az írót és 
jóbarátját, Blaise Cendrars-t sejthetjük a szép nevű kiadó tulajdonosának, a folyóiratban 
jelenik meg először Nyugat-Európában Chagall-reprodukció, Cendrars és Szittya Les 
Hommes Nouveaux című lapjában mutatták be először Párizsnak Chagallt. 

Szittya Cendrars-ral az 1908-as lipcsei vásáron ismerkedett meg a legenda szerint, a két 
nagyszerű vagánynak volt oka akár a kölcsönös szimpátiára is, a barátság sokáig fenn-
maradt. Cendrars-t halála után (1961. január 20.) Szittya, az egykori „fasiszta ügynök" 
búcsúztatta a Les Lettres Françaises hasábjain. A lipcsei találkozás idejében Cendrars már 
távol-keleti útja után volt, átélte már az 1905-ös orosz forradalmat, a szemtanú és 
bizonnyal a nagyobbik és világlátottabb testvér fölényével fogadta a nála egy esztendővel 
idősebb, „csak európai" kalandor hódolatát. Párizsban aztán ez a csekély különbség az 
„új emberiség" megformálása körüli expresszív ábrándozásban elmosódhatott. Egy Blaise 
Cendrars biográfia szerint a két jóbarát egyként Ludwig Stein pártfogoltja és tanítványa 
volt. 

A párizsi Centre Georges Pompidou módfelett bőségesen dokumentált és nagy hírű 
„Paris-Berlin 1900-1933" kiállításának (1978. július-november) az irodalmi kap-
csolatokat feltáró és dokumentációs tárlóiban a svájci Nemzeti Könyvtár anyagából (Bern, 
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Zürich) láthatók voltak a Les Hommes Nouveaux (1909-1912) és a zürichi Der Mistral 
(1915) számai. Az előző folyóirat első számában kezdődik (német nyelven és névtelenül) 
az Anarchizmus és Szépség' cimű cikksorozat, amely alatt a harmadik évfolyam első 
számában (1912. október; egyébként ez az utolsó megjelent szám a kiállítás katalógusa 
szerint) már a Jack Lee név olvasható. A tárlat rendezői nem tudták a név valóságos 
viselőjét felderíteni, talán nem járhatunk messze az igazságtól, ha Szittyát sejtjük a német 
nyelven megjelent sorozat angol nevű szerzője mögött. Saját nevén az utolsó szám 
Dosztojevszkijről szóló tanulmánya alatt jelentkezett. 

Különben a Grausame Geschichten (1909) mellett a Les Hommes Nouveaux jelentette 
meg először külön kiadványként Biaise Cendrars Húsvét New Yorkban (1912) és A 
transzszibériai expressz és a franciaországi kis Johanna prózája (1913) című müveit, és 
ebben a „Francia-német szabad revü"-ben olvasható Cendrars A bőség szaruja című 
prózaverse is. 

Ugyanezekben a tárlókban látható volt még Szittya Ausgedachte Dichterschicksale 
(Párizs, 1928) című kötetének egy Alfred Mombert számára dedikált példánya, Mombert 
(1872-1942) az expresszionizmus egyik előfutára, költő és tanulmányíró volt, a Der 
Sturm és a Die Aktion, a Pyramide és más folyóiratok munkatársa, ennek a folyóiratnak 
.Mombert száma" ugyancsak a tárlókban volt látható. 

A tárlat remek katalógusában olvashatjuk Szittya rövidke életrajzát, a folyóiratok és a 
dedikált kötet pontos tartalmi leírásait. 

1909-1912 között Szittya tehát Párizsban él, az őt befogadó Lampérth Géza festő-
művész és Raith Tivadar költő és író hotelszobáinak hálóvendége nappal, az ő teste tartja 
napközben is melegen az ágyneműt. Az ekkor még eléggé gyengécske és rövid, bár új 
szellemű történetek mestere Neue Menschen címmel a francia lap német megfelelőjét adja 
ki, hasonló „kurzgeschichtéi" jelennek meg itt, a nyomdaköltségekkel feltehetően azok 
elévüléséig adós marad. Tarhál és mindegyre kétes egzisztenciájú ismerősökre bukkan, 
franciául tanul, „utazgat", a könyvtárakat bújja és napokat eszik. 

„Hunnia legújabb szegény legénye" ismerős csengésű szavakra vadászik a bulvárokon, 
az irodalmi hangzású francia ekkor még nem tartozik ezek közé. 

Majd az 1912-es év végén feltűnik Szittya Budapesten, hosszabb időre az első őszön 
ismét, amikor nem a hazatérő katonák számára hulltak a falevelek (1914). Még hosszabb 
időre 1915-től talán, közben a zürichi kaland. Úgy tűnik, hősünk számára Európa olyan, 
mint mások előtt néhány közeli falucska kegyhelyei. Szemközt a korcsma, balra a jóbarát, 
jobbra a szatócs és a pék, csak néhány ugrás a napi járáskelés. A csavargónak Európa lett 
az „élettere": minden nagyvárosban tartott egy-egy elhasznált, piszkos, de nélkülöz-
hetetlen ruhadarabot. 1912-ben még az anarchisták kedvenc párizsi kávéházaiban, a Rue 
Cujas környékén jegyzik ottléteit. 

És mindenütt otthagyta szellemnyomát: 1911-ben szentségtörő regénye jelenik meg 
Berlinben („Ecce Homo" úlkt), Brüsszelben 1913-ban „az új emberért" írt két költe-
ményét adja ki röplapon (Flugblatt der neuen Menschen). Szabadkőműves és anarchista 
társaságokban él, a könyvtárakban a művészeti irodalmat tanulmányozza, a múzeumok-
ban a műveket, a kávéházakban talán az újabb típusú bombák szerkezetrajzait és gyújtó-
szerkezeteit. Okkult tudományokkal, expresszionista prózaversek stílustanával foglal-
kozik. Támogatókat és barátokat szerez, az előbbiekben ritkán válogat, az utóbbiak pedig 
jönnek maguktól is. 
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Párizsból feltehetően a „fekete kolostort" kerülve szívódott fel, Budapestre 1915 táján 
egyenesen Zürichből, oda Brüsszelből érkezett. Közben a Rue de Cujas kávéházai, itt 
ismeretlen küldetések talán, de az utazgatóban is nyilvánvaló küldetéstudat. Simára 
borotvált arcát Reventlov grófnő ismeri, a torzonborz szakállasat kitűnő álnevekkel és 
friss csillogású okmányokkal rendelkező idegenek, neki aligha voltak folttalan papírjai. 

Budapesten „nem tagadja meg múltját, játssza a finomat és előkelőt" Kassák édes-
anyja és Simon Jolán előtt. Beszámolója szerint a hadüzenetek pillanataiban Német-
országba szökött, Budapestre ezúttal Münchenen keresztül érkezett. „ . . . a háború ki-
törésekor Brüsszelben voltam. 1914. június 17-én a Hattyúhoz címzett vendéglőben, a 
Grande Place-on előadást t a r t o t t a m . . . A modern festészetről és annak útjai-
r ó l . . . Brüsszelben abból éltem, hogy egy Schönberg nevű holland bankár barátomat 
pumpoltam . . . " — írja egyetlen magyar nyelvű védőiratában (Én Szittya Emil... Bp. 
1918.), és bár egy holland bankár a belga fővárosban élt a sértett vagány szerint, talán 
mégiscsak hihetünk neki. 

Kassáknak és társaságának büszkén mutatja Zürichben kiadott lapja, a Der Mistral 
példányait (három szám jelent meg 1915 tavaszán), a folyóiratot Hugo Kersten és Walter 
Semer társaságában szerkesztette Szittya, a munkatársak sorába tartozott Ivan Göll, 
Ludwig Rubiner és még néhány háborúellenes, anarchista, expresszionista, dadaista 
kiválóság a szakszerű leírások és a kávéházi tájékoztatók szerint, többen Ascona gyer-
mekei, a pénzek és kapcsolatok innen eredeztethetők. 

Igaz, a Der Mistralban („Literarische Kriegszeitung") cikkét olvashatjuk még Marí-
nét tinek is, versét Kassáknak és Apollinaire-nek, az előbbinek Szittya, az utóbbinak 
Cendrars lehetett itt a menedzsere. Budapesten Kassáknak Raith Tivadart Szittya mutatja 
be, így hálálja meg a párizsi fekhelyet. Raith fordításában jelent meg A Tettben (\. évf. 1. 
sz., 1915. nov. 1.) először Apollinaire-vets magyarul, a Saint-Merry muzsikusa. A Világ-
ban, 1910-ben megjelent Apollinaire-novella a magyar olvasó elé feltehetően ugyanezen az 
úton (Szittya? , Raith? ) került. 

A Der Mistral „nagy' formátumú, négy oldalas újság; finom sárgás papirosra van 
nyomtatva, kék színben; a címe vörös színű" (Kassák), a beszélgetésekben Szittya említi 
Apollinaire és Pfemfert nevét, a tettvágyó magyarok előtt friss távlatok nyílnak az 
élménydús beszámolók nyomán. Szittya végül pénzt ajánl fel egy Kassák-könyv előfizetési 
ívének nyomdai költségeire (ez nem lehet nagy összeg, de honnan volt neki? ), erőt és 
bizakodást plántál a társaságba folyóirat-alapítási terveikhez ( „ . . . színt és könnyűséget 
hozott közénk ez az ember. . . " — Kassák), tájékoztatja A Tett leendő szerkesztőjét a 
zimmerwaldi konferencia jelentősége, eseményei és határozatai felől (erről meg ily rész-
letességgel honnan tudhatott? ). Szittya a budapesti kávéházban szocialistának, de nem 
dogmatikusnak vallja magát, a krisztusi szeretet hirdetése társaságában „a háborúból 
születő egészség és szépség" sóvárgása sült lidérces lángú mondataiból. Furcsa szintézis és 
még furcsább emberke ez, szinte szükségszerű, hogy sokféle gyanúkat ébreszt a hallgatói-
ban, mindenütt kételyeket és bizalmatlanságot maga körül. Még Szabó Ervint is felkeresi 
(„ismeri még Batthyányéktól" Kassák szerint), „vigyázni kell rá" nagyon. 

„Budapesten a háború alatt 182 cikkem jelent m e g . . . " - írja büszkén későbbi 
röpiratában Szittya, állítva, hogy az írásaiból élt. Feloldja egyik álnevét (Hugo Reinhardt), 

«felsorolja a lapokat is, amelyekbe dolgozott. Köztük а Pesti Futárt és а Magyar Figyelőt 
(Tisza István lapja ez, szerkeszti Herczeg Ferenc), igaz, ez utóbbiba a keleti okkult 
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tudományokról és a nem háborús európai országokról írt. Nevét és egy másik álnevét 
(Lesit(t), Emile) számon tartják a szocialista irodalom kezdeti korszakának kutatói és 
bibliográfiái is. 

„Szeret megfeledkezni róla, hogy valamikor kereskedőinas volt tetves fejjel és vörösre 
fagyott kezekkel. Most is azt hiszi magáról, hogy kéjutazásokról érkezett meg, és nem a 
német azilokból dobták ki . . . " — bosszankodik Kassák, és replikázva az egykori kenyeres-
sel, rendőrspiclit gyanít az újdonsült dandyben. A gyanúra ugyan ok és adat aligha 
található, végtére is hol az a rendőrség, amelyik bármivel megbízna egy ilyen alakot? 
Akinek Európa szinte minden nagyvárosában már saját kartotékja van? Aki a háborús 
párt lapjába olyan misztikus dolgokról ír, és svájci tevékenységével, a hadi szellemet 
közismerten romboló barátaival és kapcsolataival dicsekedik? Bár lehet az is, hogy valaki 
tartja a szélhámos száját irányító gyeplőt, nyitva a kalitkát a fecsegő papagáj előtt. 
Szolgálatai — ha vannak — aligha érhetnek valamit. Aligha szolgál erre, de vetéséből 
mindegyre gyanú és bizalmatlanság terem. Ilyen az atmoszférája talán. 

Végül mégiscsak Szittya bátorításával és közreműködésével jelenik meg az Eposz 
Wagner maszkjában című vékonyka és „tűzteli kínból" fogant Kassák-kötet (1915). Ady 
Endre biztatásától kísérten, a Csúcsán gyógyuló költő Kassákhoz írt levele 1915 januárjá-
ban keltezett. 

Kassák asztalánál a kötetke után a tervezett folyóirat megbeszélésére is sor kerül. 
„Szittya is benne van a tanácskozásban, lelkesedik és terrorizál mindenkit". Szeme tüzel, 
láthatóan pénzhez jutott (honnan? ), öltözéke és tárgyai, úrhatnám magatartása Kassák 
ambivalenciáit csak növelik. Lehet, hogy Szittya „szabadulásának" (mármint a spicliség-
ből) egyik útja ez: kívánná vállalni még a folyóirat költségeit is. 

De ismét csak gyanúk lobbannak a pénzek eredete felől, majd amikor olyan hír 
érkezik, hogy a rendőrség politikai osztályának vezetője (végre!, de a hírhozó vagy az 
ügyetlen osztályvezető ki lehetett? ) az önkéntes kegyúr mecénásai közé tartozik, és a 
pártfogolt bele kíván szólni a tervezett folyóirat szerkesztésébe, ráadásul még vannak is 
kész írásai, ismét elválnak a kelletlen barátok útjai, csak távolról gyanakodnak tovább 
egymás felé. 

A Tett betiltásának idejében „még látták" Szittyát a politikai rendőrség egyik emberé-
vel „beszélgetni" (mily feltűnően leplezetlen konspiráció!), és az a pas de deux ismételt 
gyanakvást, majdhogy bizonyosságot ébreszt a kávéházi kompánia tagjaiban. A gyanú 
pedig váddá érik utóbb: összefüggést sejtenek a „látottak" és A Tett betiltása között. 
Mintha az utcán megvásárolható, nyilvánvalóan háborúellenes folyóiratról szükség lett 
volna átlapozásánál bőségesebb információkra is. Ha elolvasták az „illetékesek", A Tett 
önmaga feljelentője lett, betiltásához Szittya tevékeny közreműködésére szükség aligha 
lehetett. Távoltartására inkább, s ez sikerült. 

Szittya amúgy is a Budapesten és német nyelven megjelent („Verlag Ferdinand 
Dunajec. VI. ker. Csengery utca 71. III. emelet") expresszionista prózavers-kötetének (az 
első „összegyűjtött művei"!) előkészítésével és kiadásával lehetett elfoglalva, a nyomdász 
tisztelt és csodált jó barát. A szerző a könyvecskében található művek mindegyikét ajánlja 
valakinek („Vom Grabstein Henri Rousseau; Mara Mihailof; Emmy Hennings; Rita 
Kersterí' stb.), az önállónak tűnő szövegrészek szinte egyetlen regénnyé olvadnak össze 
utóbb („Ein Roman gegen die Psicho-Analise"), ,,a Vámos Rousseau Hasisfilmjévé", ő 
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„keveri a kártyákat" is („Die Haschischfilms des Zöllner Henri Rousseau und Tatyana 
Joukoff mischt die Karten" - 1915). 

A kötetke Országos Széchényi Könyvtárban őrzött példányát Hatvany Lajosnak 
(„. . . . ki sokkal több, mint csupán egy gazdag ember. Bp. 1917. március") dedikálta az 
író, az irodalmi bárónak (akit a redakciókból vagy a kávéházakból ismerhetett) a brüsszeli 
holland bankár szerepét szánhatta talán. És Dunajectől, a kiváló nyomdászról mesélt már 
Kassákéknak is, bár más helyütt „Dumajeknek, Dunajecz Nándor székesfővárosi tanító-
nak" emlegeti. 

Szittya a kötetke alapfokú németséggel és kissé erőltetett íráskészséggel megszenvedett 
prózaverseit ismételten át- meg átdolgozgatta utóbb, és további könyveiben újra és újra 
megjelenteti. És feltehetően az egyik első volt, aki Magyarországon leírta a Vámos 
Rousseau nevét, a kedves vasárnapi festőről (nyilván ismerte is Szittya még Párizsból) 
később német nyelvű portrétanulmányt, Hamburgban könyvet is ír (1924). Henri 
Rousseau monográfiájában Lise és Oto Bihalji-Merin is számon tartja Szittya tanulmányait 
és könyveit. A naiv festők királyát Szittya eleven ismerőseként mutatja be, és ha 
Cendrars-ral együtt dolgozott, valóban ismerhetett még másokat is, igazmondása felől 
nincsenek kétségeink. 

„Meggyőződésem - hja A Tett betiltásáról Kassák - , hogy Szittya keze benne van az 
ügyben, de nem beszélek róla tovább . . . " Valóban így tett utóbb, a folyóirat történetéről 
szóló tanulmányban (A magyar avantgard három folyóirata — Helikon, 1964/2-3. sz.), A 
Tett repertóriumában a feltételezett rendőrkém és áruló neve és álneve már elő sem 
kerül. 

Kassák sokáig állta a szavát, bár az Egy ember életé nek a Károlyi-forradalomról szóló 
(VII.) kötetében a név újra előkerül, hasonlóképpen viselője is. „Valahonnan a sötét 
alvilágból ismét előbukkant S z i t t y a . . . " , akinek nevére és létére Kassáknak már korábban 
Szabó Ervin is felhívta figyelmét: „Járt nála ez a karakter nélküli torzszülött; még 
Batthianyéktól (Batthyány Tivadar vagy Gyula, a festő? ) ismeri; vigyázni kell vele". 
Kassák valóban így is tett utóbb. 

Szittya 1918 tavaszán és koranyarán egy furcsa kémkedési ügybe keveredett. Kassák 
így emlékezik: egy Konsten nevű letartóztatott tanúvallomása szerint a Károlyi Mihály 
ellenes konspirációba őt Szittya szervezte be. Az ügyet a lapok is jócskán szellőztetik, 
tétlen Károlyi Mihály sem marad. 

A „Konsten-ügyre" önéletrajzaiban (Egy egész világ ellen, Bp. 1965. - Hit, illúziók 
nélkül, Bp. 1977) Károlyi Mihály részletesen és mértéket tartva emlékezik. Egy-egy teljes 
fejezetet szentel az „ügynek", ezekben többször említi Szittya nevét, ugyanígy szó esik 
róla a Die Wage szerkesztőségének Bécsből, 1918. május 22-én Károlyihoz keltezett 
levelében is. 

Károlyit e szerkesztőségi levél után hősünk létéről és feltételezett szerepéről az „ügy" 
másik főszereplője, a Simonyi Henri (Károlyi titkára) küldetését vállaló Kéri Pál tájékoz-
tatja (1. a Károlyi emlékiratokat). „így többek között elmondotta - írja Károlyi - , hogy 
valami Szittya Emil nevű züllött író, aki a rendőrségnek politikai ügyekben többször 
besúgója volt már, 'igen fontos adatokat' szállított" Konstennek. Az „igen fontos adatok" 
Károlyi Mihály képviselőházi beszédei, hírlapi cikkei és nyilatkozatai voltak, Herman 
Konsten (őrnagy, a magyarországi német kémszolgálat ekkori vezetője, aki 1918 elején 
nagyszabású provokációt szervezett Károlyi ellen, mint utólag bebizonyosodott, ered-
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ménytelenül) Károlyi antantbarátságára keresett (és bőséggel talált) a német hadvezetőség 
számára adatokat és bizonyítékokat. Meggyőződésem szerint Szittyától (akinek 
Károlyival semmi személyes kapcsolata nern volt) ismeretlen és mindenek felett bizonyító 
erejű, egyben titkos iratanyagot aligha remélhetett, és bizony elegendőek voltak a 
bizonyításra Károlyi korábbi és egyidejű nyilatkozatai is. 

De Konsten „dolgozott" a „vörös gróf ' legfőbb politikai ellenlábasának (egyben 
unokatestvérének), Károlyi Imrének is. „Igen fontos adatokat" Konsten és más csak 
Károlyi közvetlen környzetéből kaphatott volna talán, ezért a dilettáns játék, a név- és 
szerepcsere (1. emlékiratok), amelybe a gróf a sajtóháború, a sajtóper és egyebek után 
belement. És számomra legalábbis meglepő Kéri Pál tettrekész igyekezete; szerepét 
vállalva azonnal bűnbakot is keres, és azonnal talál: Szittya rendőrspicliségének makacsul 
táplált vádja kétséget kizáróan tőle származik. „Consten bejt" Szittya valóban ismerte 
még Párizsból, a „török őrnagy" már ott tanulmányok írására kérte fel őt, az író 
Budapesten sajtókonferenciát vállal és vezet számára, pénzt is fogad el tőle nyilván, hiszen 
munkát végez neki. 

Károlyi Imre (ekkor az Angol—Magyar Bank elnöke, aki Az Újság 1918. január 19-i 
számában megjelent nyílt levelében „a béke lehetőségét az ellenséggel való kacérkodás 
által elodázó félhazaárulónak, politikai kalandornak" minősítette az ekkor még csupán 
tájékozódó, de egyre nagyobb tekintélyű ellenfelét; cikkére ugyanitt Károlyi Mihály a 
január 22-i számban válaszolt) és Konsten Hermann közös provokációja már 1917 végén 
elkezdődött Károlyi Mihály emlékezete szerint, 1918. május 11-én Urmánczy Nándor (a 
későbbi „országzászló mozgalom" szellemi atyja, ekkor még a „vörös gróf ' híve) kép-
viselő parlamenti interpellációt nyújtott be a Függetlenségi Párt nevében az ügyről, 
komoly hírlapi csatározások folytak minderről 1918 tavaszán. Végül a háborús cenzúra 
„eltussolta" az ügyet Károlyi Mihály életrajza szerint. 

És bár Károlyi Mihály feltétlen bizalmát élvezte ekkor (és később ugyanígy), az 
„ügyben" kétes szerepe lehetett gyanúm és feltételezésem szerint Kéri Pálnak is. A 
későbbi események, Az Emberben Göndör Ferenccel együtt indított közös támadások és 
provokációk a Kassák-kör és a Tanácsköztársaság kulturális élete, vezetői ellen legalábbis 
vitathatóvá teszik ekkor még pozitívnak tűnő politikai szerepét, gyanússá ekkori állítá-
sait, köztük a Szittyát is ért vádakat. A képlet így túlságosan tisztává lett, ismeretlen nem 
marad. Valahol itt gyökerezik Szittya „fasiszta ügynökségének" későbbi feltételezése (a 
Károlyi-emlékirat jegyzeteiben), bár a fejlemények utóbb éppen az állítás ellenkezőjét 
igazolják. Kiss György (a jegyzetíró) állítására bizonyítékot aligha talált volna, ha keres, 
így kezébe kerültek volna (Szittya írásaival) a Querschnitt, a Berliner Börsenkurier, a 
Hamburger Fremdenblatt, а Pariser Tageblatt (1934), a párizsi Die Zone (1934/35), az 
Orient und Okzident (1935), a Republique (1935), a Vendredi (1936), a már Moszkvában 
kiadott Das Wort (1938) számai. A bécsi Österreichs Avantgarde 1900-1938 kiállításon 
néhány példányuk szerepelt, a katalógusban a felsorolás. 

A „Konsten ügyet" (bevallottan csupán az emlékezetére és írói intencióira bízva 
magát) Kassák is ismerteti. Mikor Szittya hazatért (emlékezik Kassák), jobboldali 
lapokban néhány kis riportja jelent meg, majd lapot alapított Horizont címmel maga is. 
Szittya lapja (így Kassák) „karakter nélküli torzszülött, minden cikkében van valami 
gyanús politikai célzatosság, világos csak annyi benne, hogy kimondottan a szocialisták 
ellen íródik. A munkatársai ismeretlen emberek, valószínűleg álnevekkel dolgozik és nem 
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tudható, hogy honnan veszi a pénzt a nyomdaköltségekhez". Nos, az így jellemzett lapot 
az Országos Széchényi Könyvtár Hírlaptárának katalógusai nem ismerik. De sorozat-
címként olvasható az egyetlen magyar nyelven megjelent Szittya-kiadvány borítóján 
(„Horizont füzet első szám"), amelyben hősünk 1918 nyarán az őt ért vádakra válaszol. 
„Kérike Palikát" célozza meg, a felszínes újságírást, hiszen az őt ért vádakat a vádaskodók 
egymásra hivatkozva ismételgetik. A kör bizonyítékok nélkül záródik tehát. 

„Nem vagyok anarchista (mindig tiltakoztam az ellen, hogy valamilyen jelzőt fessenek 
a homlokomra) — írja az Én Szittya Emil a bizony it ékgy áros, Consten bej és Károlyi 
Mihály gróf (Bp. 1918. A Budapester Fremden blatt nyomása, 15 lap) c. füzetében — s 
mégis kitiltottak Poroszországból, egész Ausztriából, Olaszországból, két svájci kantonból, 
Aarauból és Tessinből, börtönben ültem Sankt Pöltenben, Berlinben, Rómában, Aarau, 
Locarno és Triesztben, mindezt azért, mint hogy jól informált Kérike tudja, mert ezzel 
honorálta a rendőrség ezeken a helyeken besúgásaimat. Párizsban hónapokon keresztül 
aludtam Lampérth Géza festőművésznél, Raith Tivadarnál . . . 

Münchenben tartózkodásomról Dunajecz Nándor székesfővárosi tanító adhat fel-
világosítást. Naponta 10—12 órát ültem könyvtárakban a besúgás szabályait tanul-
mányozni, s esténként elmentem 80 Pfenninget koldulni Herbergre, hogy másnap egy 
főzelékre a népkonyhán legyen pénzem . . . " 

És hasonló stílusban, a megsértett önérzetű ember keserű hangján tovább. Aligha lehet 
kevesebb okunk Szittyának hinni, mint Kérinek, bár ingadozásunkat erősen növeli a füzet 
címoldalán szereplő német nyelvű újság nyomdai impresszuma. És bár Szittya a lábaival 
tanulmányozta legkivált a földrajzot (így sokszor tévedhetett), könyveinek többszöri 
elkobzása (ezekre ő is hivatkozik), rendőri jelentések igazolhatják az ő állításait. Kériét 
híre és hírneve. 

Nem ő hozta összeköttetésbe a grófot a szocialistákkal, mint ez az újságokban olvas-
ható (folytatja Szittya a védekezést tovább), bár Károlyit kapkodó és dilettáns politikus-
nak tartja, hiszen pályáját pálfordulások jelzik, de közös bűnük a francia szimpátia. 
„Consten bejt" legkivált az érdekelheti, milyen biztosítékok fejében engedték Párizsból 
útjára az 1914-es hadüzenet után Károlyit, holott itt sok magyar állampolgárnak adtak 
lehetőséget arra, hogy megismerje Franciaország, „fekete kolostorait". 

A füzetke Szittya kissé frivol stílusának, egyben a kor politikai, közéleti és irodalmi 
káoszának is jellegzetes eredménye („ . . . mindenkinek elmondtam a New York karzatán, 
hogy kém vagyok . . . " ) , hasonlóképpen, mint Károlyi Mihály, Simonyi Henri, „Robinson 
magándetektív", Orbók Attila vagy Károlyi Imre és Konsten Hermann akár egy bűnügyi 
komédiába szépen beleillő játszadozása is. A hitelrontó és tisztességtelen provokáció ellen 
védekező gróf olyasmi ellen védekezik (antantbarátság, barátkozás a szocialistákkal stb.), 
amit minden tettével és szavával korábban maga bizonyít. Ellenlábasainak Szittyára 
komoly szükségük aligha lehetett. De kérdés marad (és elgondolkodtató), hogy Kérinek 
miért volt szüksége bűnbakra. Hogy később hasonló vádakkal Kassákot és társait vádolja 
meg? 

Kassák talán inkább a közhangulatra emlékezik; gyanúit később nem ismétli meg. 
Kéritől ő is megkapta a magáét 1919 tavaszán és nyarán, vele Mácza János és a többiek. 
Feltehetően a vádak alkotói is elvesztették előtte hitelüket, bár Szittya „rehabilitációja" 
Kassáknál csak néhány évtized múlva érkezik el. Az önéletrajz utolsó fejezetei még a teljes 
elutasítás hangján tartják „antiszocialistának" a későbbi „alteregót": „. . . Ennek a 
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komédiának is le kellett játszódni. Szittya kiszakadt abból a talajból, ahol fölnőtt, és 
hiába élősdi természetű, levakarhatatlanul mindeddig nem tudott semmiben sem meg-
kapaszkodni. Eladja magát egy öltözet ruháért, amit még aznap leöntöz mindenféle 
ételhulladékkal, néhány koronáért, amik szétfolynak az ujjai közül, egy nőért, akitől 
pedig testben és lélekben irtózik . . . 

Végül is úgy beszélünk az esetről, mint ami nagyon távol van tőlünk, olyan távol, mint 
maga Szittya, akit többé sem gyűlölni, sem sajnálni nem tudok. Ő össze-vissza kóvályog az 
űrben, minket egyre hevesebb tempó visz a cél felé . . ." (Egy ember élete. Károlyi 
forradalom 123-124.1.) 

„Milyen nehéz annak az országútról elszakadni, aki egyszer belekóstol a csavargásba. 
Úgy látszik, Szittya örökre eljegyezte magát a csavargók rendezetlen sorsával. El szeret-
nénk felejteni és becsukott szemmel is látjuk ő t . . . " — vonja meg Kassák általánosítható 
végkövetkeztetéseit a feleségével folytatott, bár jóval későbbi beszélgetés során. 

De a „sanda csavargó" (egy idős kori Kassák-vers címe ez) neve, sorsa és alakja 
olykor-olykor ismét a kassáki tudatfelszínre kerül. Bizonnyal így történt akkor is, ami-
kor érdeklődő levelem olvasta a Mester, és csak néhány apró adatot jelezve 1966. 
október 31-i levelében a felesége válaszolt: „. . . bocsássa meg, hogy én írok férjem 
elfoglaltsága miatt, de ketten együtt sem tudunk sok újat mondani Szittyára vonat-
kozólag. A Mercure de France néhány évvel ezelőtti egyik számában olvastam róla egy 
cikket, olyan portréfélét. Ebben érdekes csak az volt, hogy a háború alatt körülbelül 
nyolcvan emberrel meséitette el álmait, ezeket feljegyezte és később könyvben kiadta, 
minden kommentár nélkül. Egy hazai napilapban pedig néhány évvel ezelőtt megjelent 
tollából egy cikk (vagy a Népszabadságban, vagy a Magyar Nemzetben) tárcaformában, ha 
jól emlékszem, Blaise Cendrars-ról, mint személyes jóbarátjáról. Továbbá azt tudjuk, hogy 
Párizsban a Deux Magotsban (irodalmi kávéház a Saint Germain des Prés-n) tanyázott. 
Semmiféle dátumot az előzőekre vonatkozólag nem tudok, mivel ezek számomra semmi 
fontossággal nem bírnak. (Nem a tények, hanem a dátumok.) Ha azonban Magát érdekli, 
biztosan van mód arra, hogy fellelje ő k e t . . . " Hát bizony érdekelt. A jelzett folyóirat, a 
Mercure de France említett cikkét nem találtam, bár a jelzett Szittya-könyvet ismerem. 
Nem találtam a Les Lettres Françaises 1964-es Szittya-nekrológját (ezt utóbb jelezte 
Kassák), ugyanígy a Cendrars-ról szóló hazai napilapcikket sem, ennek megjelenésében így 
erősen kételkedem. A nagyszerű franciáról magyarul lényegeset amúgy is éppen Kassák, 
Somlyó György, Gyergyai Albert és Nagy Géza írt, bárha az előszavaknál lenne bő-
ségesebb irodalma is. A „villámsújtotta ember" (akinek Szittya a barátja és munkatársa 
volt) megérdemelne még jó néhány misét. 

De hitem szerint Kassák Szittyáról a levélben jelzetteknél jóval többet tudott, így 
tűnik tartózkodásaiból is. Egy nagyszerű költeményének — Elporzott évek (A tölgyfa 
levelei - 1964) - tanulságaként úgy tűnik, találkozhattak is (Párizsban? Budapesten? 
valójában vagy csak virtuálisan? ), a vers lírai indítékát talán Szittya halálhíre adta, 
gyönyörű elemzését (a megidézett vendég kilétét is felfedve) Gyergyai Albert a Miért 
szép? (Bp. 1966) című elemzésgyűjtemény lapjain. 

Szittyára ráismerhetünk ugyan magából a hosszú költeményből is, hiszen Kassák az 
eposzban és az életrajzi regényben egyként elmondottakra emlékezik. Az egykori útitárs 
szinte változatlan maradt („Az utcák fölzaklatott hullámzása a te mindennapi 
fürdőd . . . Egyetlen szentséget ismersz a csizmatalpat, amivel az urat és szolgáját egy-
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formán bele lehet taposni a földbe . . . Tudsz gyilkolni és áldozatot h o z n i . . . Szónokolj 
csak ba rá tom. . .ez a te nagyságod . . . "), de a kassáki szemlélet módfelett sokat változott. 

Az egykori jóbarát (valóságos? virtuális? ) megjelenése az ifjúság kútjait tárja fel Kassák 
előtt ( „ . . . olyan aránytalan voltál s mégis szép akár egy zs i rá f . . . " ) , az exodus újraélt és 
átértékelt emlékeit. „Megértik egymást", egykorvolt csavargásaikról beszélgetnek a rumos 
poharak mellett, az egykori közösség újraéled, vagy újjászületik. „Olyan vagy mint én" — 
vallja Kassák - , és eggyéforrasztja őket ismét a kisemmizettek sorsai feletti szánakozás 
( „ . . . sajnálom azokat, akiket félrelökni a táltól s egy frissen sült kenyeret látnak nehéz ál-
mukban az éjszaka mélyén . . . " ) , a búcsúzás ezúttal végleges percében megérzettközeli halál. 

Ami nemi történt meg ismeretségük hat évtizede során, most bekövetkezik: meg-
csókolják egymást (valóságosan? virtuálisan? ), „a kapun túl" elmúlik már minden gyanú, 
elszállnak talán a kételyek is. Megszűnik minden ellenségeskedés. 

A hétköznap lett ismét ünneppé Gyergyai Albert szerint, a „találkozás drámája" új 
katarzisokat teremt: 

„ . . . Aki azt is szeretné tudni, ki volt Kassák vendége, vagy legalábbis a költemény 
vendégének mintája, lapozza fel az Egy ember életének azt a felejthetetlen fejezetét, ahol 
a fiatal Kassák Németországban, Belgiumban és Franciaországban csavarog s legállandóbb 
útitársa egy nagyszájú anarchista, egy érzelgős szélhámos, aki könyöradományokból 
tengeti az életét, hol nagy terveken töri a fejét, hol vinnyog a tehetetlenségtől, s akitől 
Kassák, bár megveti, kineveti s nehezen szenvedheti, s akit hol hétszínű papagájnak, hol 
sivatagi tevének, hol könyörtelen utcagyereknek nevez, hosszú hónapokon át nem tud 
vagy nem is akar elszakadni. Szittya Emil, mert így hívják, aki hol aranyásónak készült, 
hol a Krisztus-képekről akart roppant méretű monográfiát írni, hol expedíciót szervezni 
az orosz cár meggyilkolására, nemcsak Kassák képzeletében élt: fáradhatatlan és véghetet-
len csavargásai után végre mégis megtelepedett Párizsban, Németországban, majd Svájcban 
s németül és franciául versei s regényei jelentek meg s főképpen művészettörténeti tanul-
mányai, amelyek révén odakinn bizonyos tekintélyre is tett szert, míg idehaza alig vagy 
sehogysem ismerték. Halálhírét körülbelül akkor hozták a svájci lapok, amikor Kassák új 
verseskötetével, A tölgyfa leveleive 1 jelentkezett s a kötetben az Elporzott évekkel, 
amelyet így, ebben a távlatban, afféle véletlen s öntudatlan gyászéneknek is felfoghatunk: 
hatodik érzékével a költő ily módon szól bele a sorsba, így formál törvényt a véletlenből 
és a magyar Tölgyfának egy rég elsodrott levelét így idézi, így hozza vissza, így csillantja 
költészetének jóltevő s jóvátevő világosságában" — fejezi be a nagyszerű versportrét 
Gyergyai. 

Nos, ezt a ,jóvátevő világosságot" (ebben a törvényt) érzem és követem én is, 
„Szittya-kutatásaimhoz" indítékokat valóban Kassák adott. A továbbiak már szinte csak 
szerencsés véletlenek ötvözetei, a kezdetben hanyag, utóbb pedig talán elkapkodott, de 
mindvégig permanens gyűjtőmunka szerény eredményei csupán. De bizonnyal többek a 
semminél, ha nem is hoznak teljes felmentést, mégis lehetetlenné teszik az oly kerekre és 
véglegesre formált ítéleteket. Néhány folyóiratból és könyvből, bibliográfiákból és baráti 
levelek az enyémnél óvatosabb hangú közléseiből, külhoni ismerősök és a magam kutat-
gató áldozatából össze tudom rakni (kevés hézaggal) Szittya Emil életének mozaikját. Meg 
tudom idézni „a magyar Tölgyfának egy rég elsodrott levelét", a kutató és gyanakvó 
szándék mellett van még néhány adat Szittyáról az asztalomon. Vajha láthatnám minden 
kötetét, későbbi festménykiállításának legalább katalógusát. 

* 
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Jó pár esztendeje egy írókból és irodalomtudósokból álló kollégium Kassák eposzáról, 
A ló meghal a madarak kirepülnekxöl ankétozott. Formateremtő elveket kutatott a költői 
alkotásban, a „szintézis-vers", a „számvető-vers" (stb.) alaptípusainak elemzése mellett az 
eposz egyik hősének kilétét és a hős eposzon kívüli sorsát feszegetni célja nem lehetett. A 
műben szereplő személyeket az ankétozók mintegy jelképeknek tekintették, bizonnyal 
azok is. Szittya ebben a rendszerben az „új Messiás" ellentettje, a „szőke továris" lett. 

Csűri Károly előadásában Szittya kitalált személynek minősül, elemzésében „mint 
embléma és fikció" szerepel. Papp Ferenc gyakoriságot vizsgáló szótára Kassák írásmódja 
szerint kisbetűvel jegyzi a „szittya" személynév előfordulásait. Csúri Szittyát fiktív név-
nek véli, s ebből vonja le azt a következtetést, hogy „Szittya kísérlete a valóság eszmei 
síkon történő meghaladására a szittya szóban emblematikusan kifejezésre jutó keletiség-
ben jelent a félkrisztushoz viszonyítva pozitívabb é r t é k e t . . . " ( ? ) — Vitázik Csúrival 
ízlésünk szerint Aczél Géza (Alföld, 1976. 3. sz.), aki a „világfi Szittyában" (adjuk 
számára vissza a nagy kezdőbetűt!) nemcsak eleven embert lát, de olyant is, akinek „új 
vallásossága azonban túlmutat a Júdás-szerepen". Tehát — ha jól értelmezem — olyan 
valakit (hajtja a tanulmány az én malmomra a vizet), akivel érdemes foglalkozni a sokfelől 
érkező baráti lebeszélési kísérletek ellenére is. Akinek munkája és munkássága, ihlet-
teremtő ereje Kassáknál, Júdás-szerepe a kortársak tudatában (eposzi funkció) és egész 
életműve figyelmet érdemel. Sokszor hangoztatott, de mindenkor feltételezett, bőséggel 
bizonyíthatatlan, utóbb már meg sem erősített kapcsolatai ellenére is. Ily módon 
mindegyre duzzadt a „Szittya-dossziém", közben már kezembe került néhány könyve is. 
Közöttük betűhív újrakiadások („reprintek"), mert munkája mindegyre érdekesebb az 
avantgarde korát kutatók előtt. Egykor elátkozott művei forrásmunkává értek az év-
tizedek során, az eredeti kiadások pedig beszerezhetetlenek. 

Szándékaimban és fikcióimban mindegyre támogatott, hogy Szittya szerzői nevével 
sokfelé találkozhattam és találkozom (többnyire váratlanul) a különféle művészet-
történeti bibliográfiákban és katalógusokban, baráti ajándékként utóbb a tulajdonomba 
került egy jelentéktelen cédulája („autográfia"!) és egy nagyon értelmes könyvecskéje is 
(Notes sur Picasso), ebben egy kézzel írt dedikáció. Nagykönyvtáraink őrzik e „fiktív 
lény" egynéhány könyvét. 

A DuAtlantis című, pazarlón szép svájci folyóirat 1966. szeptemberi száma Zürich 
1914-1918 közötti idejét eleveníti fel. Tanulmányokban és fényképekben, egykori írások 
felidézésével a világháborús évek itt élő emigránsait, a város ekkori életét, az itt folyó 
művészeti mozgalmakat. Azt az időt, amikor itt tartózkodott többek között az orosz 
kommunista emigráció, itt élt Lenin. Itteni napjaira Szittya is emlékezik, a kávéházakban 
a dadaistákkal, Tzarával és másokkal sakkozott. Nemzetek feletti volt az itt lakók élete és 
igyekezete. 

Itt élt ekkor Hans Arp, Paul Bodmer, Augusto Giacometti, a román Marcel Janco, 
Wilhelm Lehmbruck, Fritz Pauli, Christi Schad, Hans Richter, Sophie Taeuber-Arp és 
mások is, akiket ma számon tart a képzőművészetek története. Az írók közül itt 
tartózkodott Karls Stamm, Eduard Korrodi, Johannes R. Becher, Ivan Göll, Leonhard 
Frank, Franz Werfe! James Joyce, Ludwig Rubiner, Leonid Adrejev, Hugo Ball, Emmy 
Hennings, Frank Wedekind, Tristan Tzara, Richard Huelsenbeck és mások, furcsa egy 
társaság, és a felsorolást ki győzné tovább. A kávéházak asztalainál többnyire együtt 
töltötték a nappalokat. A legtöbbjük a behívók elől húzódott ide, itt berzenkedett a 
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háború ellen, itt találták fel a dadát, a szorgalmasabbja itt is dolgozott. A színpadon 
Elisabeth Bergner volt látható és hallható, Ferruccio Busoni dirigálta a színházi zenekart. 

És az itt töltött idők emlékét őrzi a sokféle emlékezés, amely azonos nevezőre először 
az említett folyóiratban került, külön-külön sokféle kiadásban olvasható. 

Szittya Emil ebben a társaságban élt, amikor éppen itt tartózkodott. Bizonnyal 
emlékezetesen, hiszen a folyóiratszám fényképét közli, rövidke és frivol életrajzát, 
emellett írásait. Arcképe mellett Latzko Andoré látható (,,1876—1943, magyar író, 
1917-ben megjelent könyvével - Menschen im Krieg - gyors dicsőséghez jutott , akkori-
ban emigránsként élt Zürichben"), róla a Magyar Irodalmi Lexikon is megemlékezik, 
Szittya nevével ebben nem találkozunk. Hasonlóképpen nem a ,JÁindenki újakra készül' 
című 1918/19-es cikkgyűjteményben, a világháború és a forradalmak korának alapos 
irodalomtörténeteiben. Csak éppen álnevét közli a Magyar szocialista irodalom anyagát 
összefoglaló bibliográfia (Bp. 1975. Petőfi Irodalmi Múzeum). De nem jegyzik 1918-ban 
megjelent és korábban megidézett füzetét. 

Asconát, az itt időző Szittyát ugyanez a folyóirat mutatta be, itthon elkobozták, vagy 
megvetően recenzálják a könyveit (Németh Andor: A züllött árnyéka, monológ. Szittya 
Emilnek, a magyar világcsavargónak „Der Kuriositäten-Kabinett" című könyve jelent meg 
a See-Verlag Konstanz kiadásában (Berlin, 1922. - Diogenes, 1923/10. sz. 4 - 5 . 1.), de 
megtalálhatók más európai nagyvárosok könyvtáraiban. A Németh Andor által meg-
idézettnek 1973-ban megjelent reprintje is. 1979-ben ismét. 

Az asconai napok után a zürichi idő az író első fénykora volt, a budapesti társak ezt 
nem hitték el neki. 

* 

„Felbukkant Szittya. Egy kölyök arcú aggastyán, egy koldus, aki az utóbbi idők 
fortélyosságait küzdi le magában. Szeretett Hölgyünknek meghatóan mosolygó és össze-
tört táncosa, aki könnyek között visszhangozza a nyelv és a helyesírás törvényeinek 
ellentmondó imáit, és akit a Madonna addig fog simogatni, míg összes gyermekes károm-
kodásait elfelejti, és elszenderedik . . . " - írja emlékezéseiben Hugo Ball, Emmy Hennings 
féije, az egykori profán és gyarló németségű fiúról, aki táncosként szolgált rá a társaság 
bizalmára előbb. Ball alapítja 1916-ban itt a Cabaret Voltaire-t és a Galerie Dadát (Szittya 
így kellemes társaságba került), az idézet a Menekülés az időből című naplójából való 
(„Flucht aus der Zeit', 1927). 

Hans Richter közismert Dada-monográfiája (DADA-Kunst und Antikunst, Köln, 1964, 
DuMont Schauberg) névmutatójában sem említi Szittya nevét, a különféle helyeken 
megjelent emlékezéseiben Marcel Janco (Dada-Erinnerungcn, 1966), Robert Faesi 
(Erlebnisse - Ergebnisse, Fragmente, Zürich, 1963, Atlantis Verlag), Richard Huelsen-
beck (Liebe zu Zürich, Neuen Zürcher Zeitung, 1959. február 18.) és a társaság többi 
tagja inkább a közösen eltöltött időkről, a Cabaret Voltaire napjairól (itt Szittya is 
közreműködött) ír. 

De az itteni eseményekről a legbőségesebben éppen Szittya számol be a Das Kuriosi-
täten-Kabinett (Konstanz, 1924. — újabb kiadásai: 1973, ill. 1979) című, módfelett 
gazdag emlékezéskönyvének lapjain. A kötetből idéz a Du-Atlantis jelzett száma, és 
hasonlóképpen (más ekkor itt élő „dadás" írásaival együtt) az Expressionismus, Aufzeich-
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nungen und Erinnerungen der Zeitgenossen című kiváló antológia (Ölten, é.n. Walter 
Verlag), ezek mellett jó néhány hasonló gyűjtemény. 

„Limmat, ez a kispolgári és sajtszagú város, ahol az asszonyok negyvenhatos cipőket 
hordanak - íija Szittya - , a háború idején olyan kellemes légkörrel rendelkezett, amely 
szinte tágította a tüdőt. így tiszta értelemmel lehetett itt gondolkodni a határokon túl 
zajló véres eseményekről.. . 

Amikor Hugo Kerstennel 1915-ben Zürichben megalapítottuk a Der Mistral című, a 
háború idején egyetlen európai szellemű folyóiratot, tettünk nemcsak az egész svájci sajtó 
azonnali gúnyolódását váltotta ki, de később sem vették komolyan. Pedig a lap valóban 
sok égtáj íróit egyesítette, valóban nemzetközi volt. Még Kurt Hiller is írt nekünk egy 
túlságosan hazafias cikket, de csak Karl Sternheim volt az egyetlen, aki egy teljes 
esztendőre szóló előfizetési díjjal támogatott. A Der Mistral a háború alatt született 
művészeti mozgalmaknak mégis egyik figyelemre méltó eredménye és a továbbiak 
indítéka, bátorítója lett. Az első szám megjelenése után Hugo Ball és Richard Huelsenbeck 
még Berlinből egy közösen írt röpiratot küldött nekünk, ebben nemcsak a háború ellen 
tiltakoztak, de már a művészetek intellektualizmusa ellen is. Ebben a természetellenes 
jelenségben vélték felfedezni egyik okát annak, hogy a nemzetközi tiltakozások ellenére 
sem lépett fel senki a háború ellen komolyan. 

Kerstennek és nekem ebben az időben már nem volt elég levegőnk ahhoz, hogy a 
mozgalmat tovább folytassuk, de az említettek hamarosan Zürichbe érkeztek Emmy 
Hetmings társaságában, és nálunk sokkal erőteljesebben és nálunk sokkal erőteljesebben és 
következetesebben vették kezükbe az internacionalista mozgalom irányítását. Ezzel 
kezdődött a háború idején Zürich fénykora. 

Hugo Bálinak már komoly tapasztalatai voltak a német irodalom forradalmi mozgal-
maiból. Münchenben — még a háború előtt — Revolution címmel folyóiratot alapított, 
melynek már az első számát elkobozták. Az elsők között volt, akiknek hányingerük 
támadt a háborútól, ezért külföldre menekültek. Zürichben először a Jugendgarde című 
folyóiratba írt költeményeket, amelynek szerkesztője akkor az azóta híressé vált 
kommunista vezér, Willy Münzenberg volt. Ball és felesége, Emmy Hennings ebben az 
időben elképesztően sokat éhezett, de a világ figyelmét elsőként ők hívták fel Henri 
Barbusse Tűz című regényére, és ugyancsak ők alapították Zürichben a Cabaret Voltaire-t, 
ahol csak következetesen forradalmi műveket adtak elő. Ball volt az, aki az intellektuális 
zagyvaságok kigúnyolására megteremtette a dadaizmust, amelyet aztán mások — így Tzara 
- ugyancsak felhasználtak a siker érdekében. 

Minden világrészből özönlöttek a művészek Zürichbe, és ebben a körben ismét egyesült 
ez az internacionális művészgárda. Ball nemzetközi képzőművészeti kiállításokat 
rendezett, a Cabaret- ban találkozhattunk Else Lasker-Schüler re 1. Christian S с had dal, Hans 
Mrppal, Slodkival, Hans Richterrel, Viking Éggel inggel . . . 

Különben Hans Richternek állítólag ugyanolyan sikere volt a hölgyeknél, mint 
dAlbertnek. Tucatszám fenyegették meg őt a hölgyek, hogy öngyilkosok lesznek, ha nem 
szereti őket. 

Néha más hírességgel is összefutottunk a kabaréban, így Jacob Christoph Heer tel, a 
svájci regényíróval, aki pompásan szórakozott itt, és idős kora, kitűnő Gartenlauben-
regényei ellenére is a dadaizmus mellé kívánt á l l n i . . . " 
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Eddig a krónika kiragadott részlete, de könyvében Szittya megemlékezik egyéb „talál-
kozásairól" is: „a különös eseményekkel, csavargókkal, bűnözőkkel, artistákkal, vallásos 
őrületekkel, szexuális furcsaságokkal, szociáldemokratákkal, szindikalistákkal, kommunis-
tákkal, anarchistákkal, politikusokkal, művészekkel" („a cím egy egész könyv!" — írta 
egykori informátorom) megesettekkel, szól még Leninről is, akivel sokszor találkozott. A 
Hugo Kersten és Walter Serner társaságában alapított folyóirat (Kassák írta le küllemét) 
összesen három számot ért: 1915. március 3., március 21. és április 26. olvasható a színes 
lapfejeken. Kurt Hiller ,,radioaktiv beszédeit - 1914-1964" (1966), Egy élet a korral 
szemben című önéletrajzát (Leben gegen die Zeit, 1969) bizonnyal érdemes lenne át-
lapozni, hasonlóképpen Hugo Ball és mások emlékezéseit. 

Szittya a Cabaret Voltaire-Ьап is segédkezik, közbenjárhatott több ízben idehaza (míg 
talán 1918 őszéig itthon nem rekedt), hiszen A Tett első száma 1915. november elsején 
jelent meg, ő pedig ott van az alakulásnál. Az utolsó A Tett-szám 1916. szeptember 20-án, 
közben az elkobzott második és tizenhatodik, az „internacionalista szám" (szerkesztésé-
ben Szittyának része is lehetett), amelyik végül a betiltás indoka lett. Úgy tűnik, Szittya 
„ingázhatott" Budapest és Zürich között (hogyan tehette? ), majd a svájci kiutasítások 
következtében hosszabb időre itthon is ragadt. 

A Cabaret Voltaire-ben sikere lehetett. Kitűnő színész és remek előadó, polgár-
pukkasztók az írásai is. A Kassák-eposz eleven szemléletességgel ír le néhány korábbi 
attrakciót: 

„és szittya 
megcsókolta az orosz kabátját 
tiszta vagyok mint a gyermek 
mondta - ha tripperem nem lenne elmennék carsz-
koje szélóba hogy megölhessem a cárt 

. . . dunajecről mesélt a magyar tanítóról 
aki most hegedűvirtuóz a chat noir-ban 
9 szeretője van idegen francia lányok akik 

csatalovak 
voltak a francia—német háborúban 
megnéztem jegyzeteimet: 3004 krisztusképet láttam 

idáig 
9-féle tojást találtam a madárfészekekben 
lütichnél elhajtottam 2 tehenet 
tehát 
300 kilométerre voltam párizstói 
s fejünk fölött mankón jártak a papagájok 

most párizs ringat bennünket mondta szittya egészen 
megfeledkezve tripperéről 

így teltek tehát az idők 1908-1918 között. És ha jobban meggondoljuk Kassák 
emlékeit: kettejük feje felett repült el az a híres nikkel szamovár. A papagájok 
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hozzájuk viszonyítva valóban megbénult szárnyakkal repkedtek az egek felé. Azonos 
színű a köntösük, vitájuk papagáj beszéd. 

„Gyávák gőgjéből bátrak szerénységéből tákolt össze az élet ez az istentelen 
kontár" - úja az Elporzott években Szittyáról Kassák, pár sorral alább vallja a 
következőt: „Nem irigyellek olyan vagy mint én és megértjük e g y m á s t . . . " Szinte 
sajnálható, hogy ez a megértés csak évtizedekkel később érkezett, amikor a költő kosara 
már könnyekkel, jajkiáltásokkal, késpengékkel, üvegszilánkokkal és versekkel tele, 
„amiket a kutya se vesz észre". 

Értették ők egymást fenemód, innen az ellenkedés. 

* 

Rába György a zürichi Der Mistralt igen jelentős folyóiratként mutatja be: „Az Eposz 
Wagner maszkjában egyik költeménye, a groteszk hangutánzással induló 'Brr. . . 
b u m . . . b u m b u m . . . bum . . . — zokog az ég és zokog a föld', Kassák hajdani csavargó 

társának, Szittya Emilnek zürichi expresszionista folyóirata, a Der Mistral legelső számá-
ban németül (Die Schlacht) jelent meg — együtt Apollinaire első közlésének számítható, 
francia nyelvű 2e Canonnier conducteur című, részben képvers-jellegű költeményével. 
Apollinaire-hez, aki Zürichhel rendszeresen levelezett, a folyóiratszám feltehetően el-
jutott , így rangja és híre szerinti ismerhette Kassákot, de vajon eljutott-e a Der Mistral e 
száma Kassákhoz is? Aligha, különben nem Raith fordításából tanulta volna meg Apolli-
naire nevét és művészetét, és talán nem szólna Szittyáról sem olyan lekicsinylően az Egy 
ember életé ben. Egyébként Romain Rolland megemlékezik háborús naplójában a Der 
Mistral indulásáról, futuristának minősíti, és két verset idéz: az egyik Kassáké, a futurista 
stílus példájaként, a másik Apollinaire képverse - a teljes e l re t ten tésü l . . . " (Eszmei és 
irodalmi találkozások - Apollinaire magyarul. Bp. 1970. 388. 1.) 

Nos, az említett Der Mistral szám Szittya kezétől Kassákhoz minden bizonnyal 
eljutott, hiszen még a színeit is ismeri, maga ír erről az Egy ember élete más helyén, utóbb 
A Tettie emlékezőn. És gondot aligha okoz az, hogy Kassák ismerhette-e előbb Apolli-
naire nevét. Abban, hogy A Tett első számában Raith Tivadar fordításában a Saint-Merry 
muzsikusa magyarul olvasható, Kassák mellett Szittyának, közös párizsi emlékeinek és a 
Der Mistralnak, főképpen Apollinaire-nek (talán még az 1910-es Világnak is) egyaránt 
része lehet, a fordítónak ugyanígy. Kassáknak Apollinaire-t nem 1915-ben kellett meg-
ismernie: „Mindössze egyszer ültem vele a Dôme-ban, 1909-ben, akkor találkoztam Blaise 
Cendrars-ral és néhány kortárs festővel is — úja Kassák egy levelében (idézi Réz Pál 
Apollinaire válogatott müveinek (Bp. 1967) jegyzeteiben). - A továbbiakban csak az 
irodalmával voltam kapcsolatban." 

A Der Mistral első számában megjelent két vers különben (akár futuristának, akár 
expresszionistának tekintjük is őket, akár elrettentő példaként) nagyszerű. A Kassák-vers 
németre fordítója bizonnyal Szittya maga lehetett. Ki más tudhatott volna akkor Zürich-
ben Kassákról és magyarul? Tehát Szittya ismerhette még a verset az Eposz Wagner 
maszkjában megjelenése előtt. Minden bizonnyal kéziratban, így volt a párizsi elválás és az 
1915-ös budapesti találkozás között is kapcsolatuk. Feltehetően Szittya egyik korábbi 
budapesti tartózkodása idejéből, esetleg levélben is. 

* 
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És itt meg-megszakad a nyom: Szittya Budapestre ismételten 1917/18 telén vagy már 
tavasszal került, amikor Hermann Konsten „sajtóreferense" lett. Előtte többször és talán 
hosszabb időre is Budapesten, 1918 őszén már bizonnyal újra Svájcban; német nyelvű 
köteteinek kiadási helyei szerint. Esszéinek, „kurzgeschichtéinek", szentségtörő regényei-
nek impresszumában Berlin, Bécs, majd Postdam és Konstanz szerepel, közben Hamburg 
és Lipcse 1919-1925 között, feltehetően ezek az író hosszabb-rövidebb ideig tartó 
lakóhelyei. 

Vannak saját kiadásában („Horizont Verlag") megjelent művei, bár sikere lehetett, 
hiszen egy-egy kiadó több Szittya-mű közreadására is vállalkozott, az író 1924—25 között 
szerkeszti a Kiepenheuer Verlag vállalkozásában megjelenő Der Kulturspiegel című folyó-
iratot (Berlin-Postdam). 

Ez időben írja legismertebb és legeredetibb hangú, sokszor idézett és nemrégiben 
kétszer is újrakiadott, tehát módfelett forrásértékű kötetét („Das Kuriositäten-Kabinett" 
Konstanz, See Verlag, 1924; a könyv Szittya szerint öt újranyomást ért meg közvetlenül 
megjelenése idején), ebben a Zürichben, Párizsban, más svájci és német városokban, a 
Budapesten eltöltött háborús fél évtized eseményeire, „furcsa figuráira" emlékezik, jó né-
hány portréja „reváns-jellegű". Kassák „tettvágya" is előkerül, ugyanígy jó néhány „svind-
lerzseni", legkivált a zürichi ismerősök és jóbarátok; friss még az emlék, eleven az expresz-
szív-dadaista ábrázoló erő. 

Az olümposzi atyának felfogadott Henri Rousseau-ról szóló könyvecskéjét (1924), a 
Festősorsok (Mahlerschicksale, Asmus Verlag, 1925) című, tizennégy festő portréját 
közlő kötetét, a sorsok és művek „ezoterikus" értelmeit feltáró esszéit Hamburgban 
jelenteti meg. A megidézettek között található Van Gogh és Henri Rousseau (ismét), 
Wilhelm Dressler és Mihail Vrubel, a „proletár Dix", Marie Laurencin, Marc Chagall, Oscar 
Kokoschka és André Derain, közöttük párizsi, zürichi vagy éppen németországi isme-
rősök, a korszak avantgarde mesterei. „Van Gogh tragédiája" után dr. Ernst Wagner 
„ezoterikus játékainak", Robert Delaunay az Eiffel toronyhoz festett himnuszainak", 
Robin Cristian Andersen művészetének érzelmes taglalása következik. Szittyának sajátos 
lírai szerkesztő módszere van: az alig három lapnyi Van Gogh-portré 14 fejezetre bomlik, 
csak néhány egetverően erőteljes és mellbevágó mondat egy-egy fejezet. Az itt olvasható 
írások közül néhány már önállóan vagy egy-egy korábbi gyűjteményben (pl. a Die 
Haschischfihne-ben) is meg-megjelent, itt újraíródott, de Szittya „társasága", így szemléle-
tének állandó tágulása már a választott festők névsorából (a Vrubel emlékművére írt 
jegyzettől Delaunay Eiffel toronyhoz írt himnuszaiig) kihámozható. Szittya átélte és 
szinte leltározta a századelő jó néhány művészeti kalandját, és mint Kassák, többnyire 
mindig az avantgarde oldalán. 

Lipcsében jelenik meg Szittya Selbstmörder című könyve (1925), az öngyilkosokról 
szóló vaskos, egyben tudományos igénnyel megírt művészettörténeti, filozófiai és poli-
tikai elmélkedéseket tartalmazó monográfia („Ein Beitrag zur Kulturgeschichte aller 
Zeiten und VölkeP'). Úgy tűnik, hogy a húszas évek elején kezd beérni a könyvtárakban 
és múzeumokban korábban eltöltött oly sok idő. A kötet adatgazdagsága és gyors 
egymásutánban következő két kiadása egyaránt bizonyítja ezt: kultúrtörténésszé lett az 
egykori világcsavargó, bár még mindig nem találta meg „azilumát". 
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Ekkor már rajzol és a megbízható hírek szerint festeget is, reprodukcióival könyveiben, 
későbbi párizsi tárlatának hírével baráti levelekben találkoztam, bárcsak láthatnám ez 
utóbbinak legalább katalógusát. 

Egy berlini folyóiratban (Kunstarchivs, Jg. 1. No. 11. A. Eiche V.J tanulmányt, 
Milánóban vékonyka kötetkét jelentet meg egykori svájci emigráns-társáról és jóbarátjá-
ról, az olasz szobrász Ernesto di Fioriró1 (1927), Párizsban költőportréit (1928) és a svájci 
piktúra modem tendenciáiról írt tanulmányait (1929), ez utóbbi németül és franciául 
egyaránt olvasható. A francia nyelvben Szittyának ekkor még bizonyosan szüksége 
lehetett fordítóra is, saját francia nyelvén csak a második világháború idején (és főként 
után) ír cikkeket, tanulmányokat és könyveket. 

A svájci és a németországi vándorlások után 1926—28 táján Párizsban telepedik meg, a 
város azután haláláig otthont és munkát nyújt neki, néhány új barátot, később élettársat 
is. A megszállás esztendeiben Limoges-ban él. 

Sorra írja és önálló albumokban, folyóiratokban jelenteti meg művészportréit, tanul-
mányait és lírai indítékú emlékezéseit. A párizsi művészvilág — főként a kelet-európai zsidó 
emigráció, így Chaim Soutine, Leopold Gottlieb és mások társaságában a Diáknegyed, a 
Montparnasse, a kávéházak ismert és kedvelt alakja lesz, barátainak pártfogoltja és 
monografusa. Sokszor megfordul a „Kaptárban" is, a Les Hommes Nouveaux lapjain való 
megjelenésért Marc Chagall vagy két évtizede hálás neki. „Emlékezetes költősorsokJ' 
címmel újabb gyűjteményt ad közre Párizsban (1928), bár még németül. A kötetben 
többek között Pietro Aretino műve és portréja (olaszból fordította Szittya), Pierre de 
Ronsard, Torquato Tasso, Friedrich Novalis, Rainer Maria Rilke, Paul Verlaine, Françis 
Carco, három francia írónő portréja található, a sorozatban a „latin érdeklődés" meg-
indult folyamata. André Gide, Mallarmé, Moréas is a horizontra került. Szittya bevezető-
jével egy-egy német és francia nyelvű album jelenik meg a francia tájak szépségéről 
(1929), és már a Die Zone kiadásában (1933), könyv a francia tájakon élő németek 
művészetéről. 1930-ban album az „agresszív-realista expressziók" ismételten párizsivá lett 
lengyel művészéről, az École de Paris tagjáról, Léopold Gottliebröl, aki még svájci 
ismerős, de itt már jóbarát. Ugyanígy Arthur Bryks festő, Bernhard Hoetger szobrász, az 
előző Szittya értelmezésében „eredeti ahasvérikus zsidó", róla 1932-ben született album, 
az 1933-ban emigrált Hoetgerről közvetlen ezután. 

1933 után megszakadnak Szittya igencsak sűrűn megindult párizsi könyvsorai, más 
szelek fújdogálnak a Rajna felől, így sorvadnak el a német kapcsolatok is. Szittya az 
„érkezők" pártfogója lett, így jelzik írásai és albumai. 

Bár még franciául nem tud írói fokon, a német szó pedig bizonnyal elpiszkolódott 
Európa és főként a svájci vagy párizsi emigráció előtt. Csak a Die Zone című folyóirat 
magánvállalkozására telik (ennek hét száma jelent meg 1934/35 között), ez jelzi Szittya 
eleven jelenlétét és nem a könyvsorok. 

Közben hősünk a hazájától is egyre távolodott, bár bizonnyal figyelemmel kísérhette'a 
távoli eseményeket. Feltehetően Németh Andor recenziója (Diogenes, 1923), Kassák 
eposza és önéletrajzi regénye (Egy ember élete, Bp. 1927—1933) is a kezébe jutott , ez 
utóbbiban az irodalommá érett gyanú. Megkísérel tehát franciává, fordító nélküli francia 
íróvá vedleni, a párizsi magyarokkal — bár az itt időző Farkas István festőről még cikket is 
ír — alig tart kapcsolatot. 
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Közben nyilván festeget is, egy furcsa alakokkal és alakzatokkal túlzsúfolt, „naiv-
szürrealista" táblaképének reprodukciója Picasso-könyvének (1947) melléklete lesz. A 
könyvet különben Wilhelm Uhdenak ajánlja majd, „aki először értette és szerette a 
festőt". Szittyának tehát Uhdeval is volt kapcsolata. 

Képzőművészként való bemutatkozására sor csak a háború után kerül, fel kellene 
kutatni valahol (ha volt egyáltalán) a tárlat katalógusát. A lapok beszámolóit, a műveket. 
Talán eltúlzott udvariasság volt, hogy lemondtam Mme Erika Szittya felkereséséről 
Párizsban, bár előbb telefonon beszélgettem vele. De idős korára és betegségére, fáradt-
ságára hivatkozott. A Du-Atlantis szerkesztői két ízben is meleg köszönetet mondanak 
neki tájékoztatásért; szívesen tenném én is, ha a találkozás sikerül. 

De mindehhez feledni és feledtetni kellene előbb az itthoni átkokat: a vádak bizo-
nyítást vagy ellenbizonyítást nyernek, csak a gyanú örök. A Szittyára vonatkozó lett talán 
Kassák egyetlen állítása, amelyben ez idő szerint kételkedem. 

* 

Sokfelé elküldött érdeklődő leveleimre Kassák után egyetlen válaszoló volt, aki Párizs-
ban találkozott vele. Aki megőrizte könyvét és a levélszekrénybe dobott apró kéziratát. 
Kérésére a nevét elhallgatom, de örömmel idézem levelét, amely szinte újra feleleveníti a 
kassáki furcsa figurát: 

„ . . . A felszabadulás utáni időkben, valamikor 1945-ben vagy 46-ban bekopogott 
hozzám egy ismeretlen, kis termetű, kicsit bulldog vagy még inkább pincsi képű, mokány 
emberke. Engem keresett, és mikor mondtam, hogy én vagyok az, bemutatkozott: ő 
Monsieur Szittya. 

— Foglaljon helyet — válaszoltam magyarul. 
Szemrebbenés nélkül nézett rám, és azt mondta: 
— Je ne vous comprends pas, Madame (Nem értem Önt, Asszonyom). 
— Je vous parlais en hongrois, car vous avez un nom bon hongrois (Magyarul szóltam 

Önhöz, mert olyan jó magyar neve van). 
— Vous n'êtes pas la première à me dire cela — mondta (Nem ön az első, aki hasonlót 

mond nekem). 
— Il parait — jól emlékezem arra, hogy ezt a két szót erősen hangsúlyozta, mint akinek 

mondták ugyan, de ő kételkedik benne —, que mes aillents étaient d' origine hongroise, 
mais je ne comprends pas un mot cette langue (Állítólag az őseim magyar származásúak 
voltak, de én egy szót sem értek ezen a nyelven). 

Elhittem, nem is nagyon érdekelt. Soha nem hallottam erről az emberről. Azért jött , 
hogy értesítsen az Union des Arts Plastiques megalakulásáról vagy legközelebbi össze-
jöveteléről, már pontosan erre sem emlékezem. 

Azután többször is megfordult nálunk, és egy alkalommal átadta nekem az itt mellé-
kelt könyvet (Notes sur Picasso). Máskor, ha nem talált otthon, cédulát hagyott, mint a 
könyvben található .* 

Egyszer kaptam már egy Budapestre küldött meghívót, amit nem ő küldött az itteni 
címemre (nem is ismerhette), hanem az, akivel közösen volt kiállítása. Sajnos nem 
emlékezem, ki volt az, a katalógust nem tartottam meg. Azután néhány évvel később már 
nekrológját olvastam a Les Lettres Françaisesben, ez elég nagy tisztelettel emlékezett 
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meg róla. Sajnos ezt sem őriztem meg, nem gondolhattam, hogy egyszer valakit meg-
örvendeztethetnék evvel. Annál kevésbé gondoltam erre, mert azt hiszem, ekkor már 
olvastam Kassák önéletrajzi könyveit, és ebből megtudtam, hogy számomra érthetetlen 
okból színészkedett, amikor azt hazudta, hogy nem ért magyarul. A nevéből úgyis kitűnt 
idegen származása, és a franciák fütyülnek arra, hogy az idegen származású francia állam-
polgár beszél-e vagy sem az anyanyelvén. Ezért nem találtam a viselkedésére olyan magya-
rázatot, hogy érdekből tette volna 

Mindehhez legfeljebb annyit tehetnék hozzá, hogy nyilvánvaló volt előttem: inkább a 
szegényebb emberek életét éli Párizsban, nem a gazdagokét. Nem látszott még jómódúnak 
sem. 

Most, hogy az ön számára könyvét előkerestem (amelyet akkor átnéztem, elolvastam, 
Picasso-képét kulturáltnak, gondolatait értelmesnek t a l á l t am) , . . . már abban is biztos 
vagyok, amire annak idején nem is gondolhattam: nevem szándékosan írhatta rosszul, 
evvel is azt szerette volna demonstrálni, hogy ő pontosan olyan francia ember, mint a 
többi, aki (annak idején) a francia nyelven kívül más nyelvet nem ismer. Eszébe sem jut, 
mennyire hasznos lehet bármely idegen nyelv ismerete, és minden nem francia szót és 
nevet hanyagul, elferdítve ír és ejt ki " 

Eddig a levél, amely az eleven portrén kívül nem kevés tanulsággal rendelkezik Szittya 
magatartását és „bosszúját" illetően. Megértem minden gesztusát, ennyi volt a leg-
kevesebb, amit tehetett. 

* 

Említődött már, hogy Szittya a háború és a megszállás idejében német emigráns 
feleségével a közép-franciaországi Limoges-ban él. A város bizonyos ismeretlenséget és 
fedezéket nyújt számukra, a porcelánfestés pedig némi életlehetőségeket adott. De 
Oradour Limoges-tói csak 24 kilométerre van! 

A felszabadulás után Szittyáék azonnal visszatértek Párizsba, a háborút követőn az író 
előbb a Courrier des Arts et des Lettres egyik szerkesztője lesz (1947), itt a Notes sur 
Picasso (1947), majd a Portrait contemporains című sorozatban az Albert Marquet-ió\ 
szóló kismonográfiája következik (1949). Utóbb az Amiékek és dokumentumokС 
sorozatában a Chaim Soutine-X és korát carcói stílusban megelevenítő kis kötet (1955), 
felvonulnak ebben az egykori ismerősök és jóbarátok (Modigliani, Zborowsky stb.), a 
„bolond esztendők Párizsának" montpamasse-i kiválóságai és emlékezetesebb eseményei, a 
Kaptár világa elevenül. Fényképfelvételeken és szép emlékekben egy annyira csodált, de 
ekkor már visszahozhatatlanul letűnt világ. 

Utolsó, általam ismert könyvében Szittya 82 álmot ír le még a háború és a megszállás 
idejéből (1939-1945), a kötetet saját illusztrációival jelenteti meg. A nagyszerű mű a 
budapesti Országos Széchényi Könyvtárban érkezésemig felvágatlanul pihent. Pedig 
figyelmet érdemlőn érdekes: Szittya a költőnő, a tisztfeleség, a kisleány, a Párizsban élő 
német emigráns, a zsidó, az „arrivista", az ellenálló, az állásából elbocsátott francia és 
mások egy-egy álmát idézi meg Párizs kapitulációjának idejéből. Az álmot mesélők között 
még marquise és maquisard is akad, egykori légionárius, zsidó filozófus (stb.), a francia 
társadalom jellegzetes (valóságos? - költött? ) típusai. 
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Szittya Párizsban hait meg 1964. november 26-án. Nem érte meg 78. születésnapját, 
hiszen 1886. augusztus 18-án született; Budapesten természetesen. Kassák harmadfél 
évvel élte túl egykori kenyeresét. 

* 

Ennyi a konkrétum, ami még marad, az jórészt probléma és feltételezés. A jegyzékből 
hiányzó művek, az életrajzi részletek fehér foltjai. Jó néhány kérdés', ami még felmerül. 
Például az, hogy végül is egykori magyarságát és magyar anyanyelvét Szittya miért tagadta 
le a honfitársak előtt. Főként miért éppen a felszabadulás utáni időkben, amikor már 
francia állampolgár, jeles baloldali érdemei vannak és az Union des Arts Plastiques tagja 
volt? Járt-e végül is idehaza, megjelent-e valójában a Kassák által említett cikk magyarul? 

Ismerős, emlékező és tanű kerestetik! 
Az anyanyelvét is megtagadó Szittya Emil (ügy érzem, inkább bűnbak volt és besúgó-

nak balek) a gyanúért mindegyre bosszút állt. Inkább a tett ügyetlenségei miatt, és aligha 
bűntudatból szégyenkezett. 

„ . . . Egy padon tértem magamhoz. Meleg virsli és olajba sült krumpli a kezemben. 
— Egyél, barátocskám, ez a kis meleg eledel talpra állít, hiszen nem vagy te még 

aggastyán. — Ott állt előttem Szittya, és dumzsolt melegen, mintha most benne lakott 
volna az apám és anyám egy személyben. 

— Köszönöm — mondtam —, látod, mégis jó, hogy kitartottunk egymás mellett, előbb 
majdnem te, most meg majdnem én haltam meg. 

— S meglátod, mégis érdemes volt mindazt végigcsinálni, amit végigcsináltunk. Az utak 
elmaradtak mögöttünk, itt vagyunk Párizsban, a szép nők és a kiteljesedett művészetek 
városában . . . aranyból és gyöngyházból van az élet. 

Megettem a virslit s az olajban főtt krumplit, és fölmentünk a magyar egyletbe. 
Szittyát már ismerték itt, nem valami nagy szeretettel fogadták, de énhozzám jók voltak, 
és kérés nélkül pénzt gyűjtöttek a részemre . . . 

Talán eddigi egész életemben ilyen tiszta és megvidámító reggelem még nem volt. De 
miért, de miért tart nálam minden jó csak ilyen rövid ideig? 

— Szeretnék már hazamenni — mondtam Szittyának. — Unom már ezt a várost, lehet, 
hogy Ady valóban szépnek találta, hiszen ő úr volt, és mindig mámoros volt, de amint te 
mondod, én csak egy faragatlan paraszt vagyok, és nem találok itt semmit, ami engem 
kielégítene . . . 

Fölültem a vonatra, a kerekek belezakatoltak az idegeimbe, kinéztem az ablakon és 
láttam, hogy elmarad mögöttem Párizs, ahová én éhen és szomjan elzarándokoltam, 
amiről gyönyörű verseket olvastam, gyönyörű legendákat hallottam, s amiből, íme, nem 
láttam s e m m i t . . . " — írja Kassák az Egy ember életében, és ezután jöttek a még nagyobb 
felismerések, közöttük talán az Elporzott évek (valóságos? képzeletbeli? ) találkozása is. 

* 

Fel kellene kutatni mégis a nekrológokat, így kitűnne talán, miért tartotta érdemesnek 
Szittyát búcsúzóra a Francia Kommunista Párt irodalmi hetilapja. Meg kellene találni 
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esetleges leveleit, tárlatának katalógusát. A Kuriositäten-Kabinettet ki kellene adni 
magyarul, legalább részleteit. 

Kár lenne, ha az évek porrétege végképp elfedné ennek a „furcsa emberkének" (író? , 
festő? , kalandor? , rendőrkém? , regényhős? , spicli? , áldozat? ) kanyargós lábanyomát. 

Ki tud többet róla? 
Ott húzódhat meg a tölgylevelek alatt, javaslom perújrafelvételét. Napjainkban élnek 

még tanúk is talán. 

Szittya Emil önálló kiadásban megjelent müvei 

A jegyzék bizonnyal nem teljes, a folyóiratokban, gyűjteményekben megjelent tanulmá-
nyokkal, újságcikkekkel bővíthető. 

1. Az újak irodalmáról (Vojtecky Gyulával). Bp. 1904. („1 nicht empfehlenswerke, schlechte 
Bûcher") 

2. Über die Literatur der Neuen. (Essay). Bp. 1906 (1908? ). Verlag Vojticky 
3. Grausame Geschichten. (Kurzgeschichten). Paris, 1909. Ed. L.es Hommes Nouveaux 
4. „Ecce Homo" ulkt. (Roman). Berlin, 1911. Verlag Leon Hirsch 
5. Flugblatt der neuen Menschen. (Gedichte). Brüsszel, 1913. Verlag Gaston Behogne 
6. Die Haschischfilme des Zöllners Henri Rousseau oder Tatjana Joukof mischt die Karten. (Ein 

Roman gegen die Psicho-Analise). Bp. 1915. Verlag l erdinand Dunajec. 30 1. 
7. Én Szittya Emil a bizonyítékgyáros, Costen bej és Károlyi Mihály gróf. Bp. 1918. A Budapestcr 

Eremdenblatt ny. 15. 1. (Horizont füzet első szám.) 
8. Wilhelm Dressler. (Ein Essay). Berlin, 1919. Horizont Verlag 
9. Das Spiel eines Erotomanen. (Kurzgeschichte). Berlin, 1920. Verlag Echtermeyer 

10. Parziergang mit manchmal Unnützem. Wien, 1920. Verlag Ed. Strache 
11. Die Gebete über Tragik Gottes. Berlin, 1922. Horizont Verlag 
12. Klaps, oder Wie sich Ahasver als Saint Germain entpuppt. Stefan George und Adele Förste 

gewidmet. Berlin Postdam, 1924. Gustav Kiepenhauer Verlag. 230 I. 
- reprint: 1973, bei Kraus/Nendeln (? ) 

13. Das Kuriositäten-Kabinett. Begegungen mit seltsamen Begebenheiten, Landstreichern, Ver-
brechern, Artisten, religiösen Wahnsinnigen, sexuellen Merkwürdigkeiten, Sozialdemokraten, Syn-
dikalisten, Kommunisten, Anarchisten, Politikern und Künstlern. Gesammelt von Emil Szittya. 
Konstanz, 1924. See Verlag. 303 1. (öt egyidejű kiadás? ) 

reprint' 1973, bei Kraus/Nendeln (? ) 1979, Verlag Clemens Zerling, Berlin 
14. Henri Rousseau (Ein Essay). Hamburg, 1924. Asmus Verlag 
15. Malerschicksale. Vierzehn Porträts. Hamburg, 1925. Asmus Verlag. 45 1. 
16. Selbstmörder. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte aller Zeiten und Völker. Leipzig, 1925. Verlag C. 

Weller et Co. 410 1. 17 t. (két egyidejű kiadás? ) 
17. Ernesto di Fiori. (Italienisches Essay). Mailand, 1927. Liberóira Hoelpi 
18. Ausgedachte Dichterschicksale. Paris, 1928. Les Écrivains Réunis. 143 1. 
19. Neue Tendenzen in der Schweizer Malerei. Abbildungen von Camenisch, Coghuf, Hindenlang, 

Staiger, Stocker, Salzbachner von Emile Szittya. Paris, 1929. Ed. Ars. 48 I. 48 t. (Collection 
Kunstproblemen.) 

20. Tendances modernes de le peinture suisse. Par Emile Szittya. Reproductions de Camenisch . . . 
Traduit par Ralph Lepointe. Paris, 1929. Ed. Ars. 48 1. 48 t. (Collection Problèmes d'Art.) 

21. Die französische Landschaften. Von Emile Szittya. Paris, 1929. Ed. Ars. 79 1. (Kunstrproblcmen.) 
22. Le paysage français. Par Emile Szittya. Paris, 1930. Ed. Ars. 15 I. 16 z. (Problèmes d'Art.) 
24. Leo von König. Paris, 1931. 
25. Garbe. (Essay). Paris, 1932, Ed. „La Zone" 
26. Arthur Bryks. (Essay). Paris, 1932. Ed. „Le Triangle". 14 I. 20 t. 
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27. L'art allemand en France. Par Emile Szittya. (Traduit de l'allemand par Lazare Lévine.) Paris, 
1933. Ed. „La Zone" 

28. Hoetger [Bernhard). Paris, 1933. 
29. Notes sur Picasso. Par Emile Szittya. Paris, 1947. Courrier des Arts et des Lettres. 54 1. 4 t. 

(Portrait No. 1.) 

30. Morquet parcourt le monde. Par Emile Szittya. Paris, 1949. Ed. „Portrait contemporains" 47 1. 
(Portrait No. 3.) 

31. Soutine et son temps. Par Emile Szittya. Paris, 1955. Ed. La Bibliothèque des Arts. 135 I. 
(Souvenirs et documents.) 

32. 82 rêves pendant la guerre 1939-1945. Illustrés par l'autheur. Paris, 1963. Ed. „Les Diurnales". 
179 I. 10 t. 

Szittya Emil folyóiratai: 

Les Hommes Nouveaux 
Neue Menschen 

Der Mistral 
Horizont (?) 
Der Kulturspicgel 
Die Zone 
Courrier des Arts et des Lettres (?) 
Portraits contemporains (?) 

-Pá r i z s . 1909-1912 . 
- Z ü r i c h , 1915. 
- B u d a p e s t , 1917/18. (?) 
- B e r l i n , 1924/25. 
-Pá r i z s , 1934/35. 
- P á r i z s , 1947. (?) 
-Pá r i z s , 1949. (?) 

SZITTYA EMIL: 

Azokról, akik talán átmentik magukat. 

(Szittya Emil 1915-ben tűnt fel Zürichben. Hugo 
Kersten és Walter Serner társaságában alapította a 
Der Mistral című folyóiratot. A háborúellenes lap-
nak három száma jelent meg: 1915. március 3., 
21. cs április 26-án. Az alábbi szöveg az első' szám 
egyik cikkének fó'része. 1916-ban Szittyát már a 
Cabaret Voltaire-ben találjuk, itt segédkezik.) 
Du-Atlantis, 1966. szeptember. 714 I. 

Az ifjúság szinte időn kívüli és olcsó állapot. Engedmény, amelyet a „tisztessé válás" 
előtt az ember a vérnek felajánl; 21 esztendős korukig még a krumplikereskedők is bohém-
nek érzik magukat. 

Egy korcsmában kuporogtam (rossz sör, izzadtság, hastánc, sárga ábrázatú pincérnők, 
petrolszag, harmonikazene, fiatal emberek azon az úton, hogy betegséget szerezzenek ma-
guknak, 7-8 évesek kígyóembert játszanak), éjszaka volt, künn havazott. 

A társaságban bizonyosan ültek olyanok, akiknek születésével feltehetően nem a pol-
gári tör\'énykönyvek által megformált sors látott napvilágot. (Eddig nem volt bátorságom 
Dosztojevszkij leveleinek elolvasásához.) Ültek itt művészek, zsonglőrök, szélhámosok, 
néha bizonnyal még bűnözők is, akikről Gyurka többnyire azt mondja: ne is gondoljatok 
ilyenre, mert lehet, hogy aki az asztalotoknál evett, az évekig börtönben ült előbb, és 
most újra feláll, hogy ismételten végrehajtsa a tettet. Én is találkoztam már Krisztussal, 
az Emlékiratok a holtak házából valamikor a legkedvesebb olvasmányom volt. 
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Sokaknak az fáj, hogy egy „esemény", netán a „végzet" elbánik velük, és egész éle-
tükben egy szabadjegyre várnak, amellyel beléphetnek a polgári rendbe (Peter Hille a ba-
rátom). De a „kiengesztelhetetlen órák" mindent beárnyékolnak, és hiába írta meg Flau-
bert a Madame Bovaryt és Théophile Gautier pedig Baudelaire-ről szóló erkölcsös be-
szédeit. 

Vannak olyan emberek - különösen a németek között -, akiknek 30 éves korukra 
sikerül normálissá válniuk. Én nem vagyok ellensége a törtetőknek, mégis kellemetlen 
látnom Heinrich Mann Az alattvaló című müvének hatalmas sikerét. 

Szeretem a háborút, mert „reményeket" zúz szét. A háború mindent kisöpör, tiszto-
gat. Sokan, különösképpen az alig húsz évesek pedig elhajigálják titkaikat. Mások meg 
ilyenkor szégyenkezve eldugják az álarcukat, az olyféléket, amilyeneket békeidőben 
szoktak az emberek magukra ölteni. Örömmel tölt el az, hogy ilyen sokan lettek hadi-
önkéntesek. Örülök, hogy hazafias költemények millióit írják. Albert Ehrenstein úr, ol-
vastam cikkét a Neuen Freien Presse című újságban, és ön, Paul Zech, jól tette, hogy végre 
már nem csupán a szénbányákra gondol. .. Jól fizet a Der Simpel? Max Oppenheimer 
pofozógépe Berlinben jól helybenhagyott egy osztrák asszonyt, mert nem volt hajlandó 
fennhangon énekelni a Wacht am Rheint. 

Az állam szívesen megnyitja börtöneit mindazok előtt, akik egy katonai azonossági 
szám után sóvárognak, és jól látni, hogy milyen sokan vetik le a „paprikajancsiruhát". 

A háború idején legalább kevesen járnak félretaposott sarkú cipókban. Némelyeknek 
pedig olyan óhajuk támadt, hogy császári tanácsosok legyenek. Ismét beköszöntött tehát 
a hajlongás korszaka. 

A huszonévesek egy új grammatika felé sandítanak. Kedves Waldenem, ne haragudjék 
nagyon a német népre, hogy lövészárokban nem szívesen énekli a nemzeti énekeket. Való-
ban ön az egyetlen, akinek pechje volt. 

Csak egyetlen okból érzek együtt a burgonyakereskedővé érett huszonévesekkel: nem 
hagyták meg nekik az ifjúság icipici időn kívüli állapotát. 

Hiszen a karriernek egy parányi tradíció aligha árthat valamit. . . 
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TASI JÓZSEF 

A BARTHA MIKLÓS TÁRSASÁG MEGALAKULÁSA ÉS ELSŐ ÉVEI 
- 1 9 2 5 - 1 9 2 8 -

Ez a tanulmány a József Attila és a Bartha Miklós Társaság címen készülő monográfia 
első két fejezete, önmagában is érdeklődésre tarthat számot; ugyanis a Társaság történeté-
nek éppen a kezdeti, megalakulásától alapszabályainak jóváhagyásáig teijedő, „féllégális" 
szakasza meglehetősen ismeretlen. Dolgozatunk — eredeti dokumentumok segítségével — 
bemutatja, milyen sokféle szellemi hatás eredőjeként jutott el a székely egyetemi hallga-
tók által alapított egyesület a parasztkérdés tanulmányozásához, a „Ki a faluba"-jelszó 
korai vállalásához. A Bartha Miklós Társaság történetét a hasonló ifjúsági mozgalmakkal 
párhuzamosan vizsgáljuk. Valóban, az erdélyi kapcsolat szinte magától adódott, de a 
szegedi Bethlen Gábor Kör és a prágai Szent György Kör is hamarosan jelentkezett. 
Utóbbi vezetője, Balogh Edgár féléves budapesti tanulmányútja idején maga is tagja lett a 
Bartha Miklós Társaságnak, majd hazamenve megalapította a csehszlovákiai Sarlót. 

Dolgozatunk - szándékunk szerint - kiegészíti a marxista irodalom- és történetírásnak 
a Bartha Miklós Társaság kutatásában már régóta felmutatott eredményeit, megállapí-
tásait.1 

1 Elsősorban a következő művekre gondolunk: 
a) Szabolcsi Miklós jegyzetei József Attila összes művei III. kötetében (Bp. 1958). 
b) Király István: Kezdetek és előzmények (1959), továbbá Szocialista irodalmunk fejlődésének 

néhány problémája (1959) című írásai ( — : Irodalom és társadalom Bp. 1976. 1 9 7 - 2 0 7 ; 
308-316 . ) 

c) Lackó Miklós: A nemzedéki tömörülésről és szakadásról. A népi mozgalom kezdetei ( — : Válságok 
és választások Bp. 1975. 13-51 . ) 

d) Szabó Miklós: Új elemek az értelmiségi ifjúság mozgalmaiban az 1920-1930-as évek fordulóján (A 
haladó egyetemi ifjúság mozgalmai Magyarországon) 1 9 1 8 - 1 9 4 5 . Szerk.: Szabó Ágnes. Bp. 1978. 
135-164 . ) 

e) Sipos Péter: Kommunista szervezkedés a magyarországi egyetemeken az 1930-as évek első felében. 
(L. az előző pontban I. m. 203-257) . 

f) Fábián Dániel: A résztvevő szemével (Adatok a Bartha Miklós Társaság történetéhez) Párttörténeti 
Közlemények, 1979/2. sz. 196-212. Megjegyzés: Fábián Dániel visszaemlékezésében megpróbálja 
kritikailag szemlélni saját korábbi szerepét. A sok tárgyi tévedés miatt csak fenntartásokkal használ-
ható. 
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L A Bartha Miklós Társaság megalakulása 

A Magyarország számára tragikus kimenetelű első világháború után Budapestre áram-
lott az utódállamok főiskolás ifjúságának jelentős része.2 Ezeket a fiatalokat csak laza 
szálak fűzték az ellenforradalmi rendszert hatalomra segítő egyetemi bajtársi zászlóaljak-
hoz — melyeket szervezetileg a Turul Szövetség fogott össze - és a MEFHOSZ-hoz 
(Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége), a hagyományos típusú 
főiskolás egyesületek szervezetéhez. A - korabeli meghatározás szerint — „menekült" 
főiskolás ifjúság Területi Szövetségbe tömörült. Először a SZEFHE (Székely Egyetemi és 
Főiskolai Hallgatók Egyesülete) alakult meg, 1918-ban. Ezt követte 1920-ban a DEFHE 
(Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete) és végül, 1923-ban a FEFHE 
(Felvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete).3 

Kik voltak ezek a fiatalok és milyen jövő várt rájuk a húszas években? 
1928-ban a Szekfü Gyula által szerkesztett és Bethlen István miniszterelnök nevével 

fémjelzett Magyar Szemle cikksorozatot közölt az értelmiségi ifjúság problémájáról. Idéz-
zünk néhány hozzászólást. Asztalos Miklós: „Ez a nemzedék tragikus nemzedék. Férfiúvá 
serdült a monarchia végnapjainak idejére, bár még lényegében gyermek volt. Egész nevel-
tetése a húszmilliós Magyarország igényeihez mérten készítette elő őt az életre s mikor 
18-20 éves korában végigélte a háború egy-két lövészárkos esztendejét, az egyetemi éve-
ket egy felizgatott légkörben, nem várt anyagi nehézségek között, gyors iramban abszol-
vált.. Végül, mikor kikerült az életbe, egészen más körülmények fogadták, mint amilye-
nek számára nevelték. Az utána jövő generáció már a kenyérharc terén is szívósabb lesz, 
hisz abba nevelődött [ . . . ] Egy súlyos jelentőségű korfordulón, mikor az öregek készítik 
elő a jövőt, ő nem a jövő első generációja, hanem még az öregeknek onnan is leszakadt 
utócsapata. Az öregeknel már jövőtelen, az ifjaknál még a múlt korosztálya."4 

Hasonlóan látja a helyzetet maga Szekfű Gyula is. Megállapításait azért is idézzük, 
mert a Bartha Miklós Társaság és a Sarló működése körüli viták (1929-193l-ben) ezeket 
visszhangozzák: „Míg a legfiatalabbak a háborút öntudatlan gyermekkorban élték át, s 
belőle mélyebb benyomást nem szereztek, addig az idősebb fiataloknak életére a háború 
egy-két utolsó éve, melyben véráldozattal vettek részt, és a forradalmi korszakok gyakorol-
tak eltörölhetetlen benyomást, öntudatuk a mögöttes országrésztől már-már cserbe 
hagyott lövészárokban, meg a csonka ország első véres, piszkos, zűrzavaros korszakaiban 
kezdett ébredezni, szép, boldog, ártatlan ifjúsága, otiumos esztendeje alig volt közülük 
valakinek, nyugodt testi fejlődés, folyamatos, tervszerű művelődés nem jutott ki ennek a 
generációnak. Innen az idősebb korosztálynak könnyen szembeötlő szakadozott művelt-
sége, melyben itt-ott elismerésre méltó érdeklődést és ismereteket, de viszont teljesen 
elhanyagolt területeket is találunk, mert hiszen ez a műveltség a háborútól, az élet 

2 A Budapestre érkezés és a „bajtársak" által megszállt Tudományegyetem hangulatáról 1. Féja 
Géza: Szabadcsapat. Életregény. Bp. 1965. 5 - 2 2 . 

3Dobrovits Sándor: Budapest egyesületei. Bp. 1937. 122-124 . Vö. Csanády György: A májusi 
Nagyáldozat ceremóniája. Bp. 1941. (Csanády a Szefhe alapítását késó'bbre, 1920-21-re teszi könyve 
3 - 4 . lapján.) 

4Asztalos Miklós: A harmincévesek Magyarországa. Egy halálraítélt nemzedék. Magyar Szemle, 
1928. júL III. köt . 3. sz. 241.1. 
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bajaitól, nyomortól és szenvedésektől ellopott félórák autodidaktikus eredménye."s 

(Szekfű tanulmányára és a cikksorozat néhány írására még visszatérünk.) 
Általában jellemző a „harmincévesek", vagyis a századfordulón születtek hangulatára, 

hogy kisemmizetteknek érzik magukat. Segítettek az ellenforradalmi rezsim uralomra 
juttatásában, majd félre álltak és - visszaültek az iskolapadba. Tanulmányaik végeztével 
szakmájukban a legjobb esetben napidíjas állás vagy szellemi ínségmunka várta őket, a 
családalapítás és gyermeknevelés lehetősége legtöbbjük számára elérthetetlen ábránd lett.6 

Egyszer már kartávolságra voltak a hatalomtól (nincs még egy nemzedék, melynek 
szótárában oly gyakran,szerepelne a „hatalom"!) s kisebb-nagyobb társaságaik, egyesüle-
teik megannyi sereg nélkül vezért termelnek . . . Az elmondottak elsősorban a bajtársi 
egyesületekbe tömörült — mintegy tízezer! — ifjú intellektuel hangulatára jellemzők, de 
például a SZEFHE is benyújthatná a számlát: 1921 októberében, a második királypuccs 
idején ők „védték" a budai királyi palotát7 (a „bajtársak" viszont ténylegesen szemben 
álltak Budaőrsnél IV. Károly egységeivel). 

A Területi Szövetség friss diplomájú és pályakezdő éveik előtt álló fiataljaiból alapí-
totta meg a Bartha Miklós Társaságot Asztalos Miklós és Szász Béla. Közülük a jelentős 
tudományos munkásságú Asztalos Miklós (Kolozsvár, 1899) az alapítás idején és ezt 
megelőzően (1923-tól) a pécsi Erzsébet Tudományegyetem könyvtárosa volt s csak 1930 
tavaszán lett pesti lakos (és az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa). A jogi végzett-
ségű Szász Béla (1897, Torda) kezdettől meglevő ókortudományi érdeklődése a legheve-
sebb nacionalizmussal párosult; valójában ő volt a háttérből — mely ez esetben inkább 
„előteret" jelent - a Társaság irányítója; legalábbis működésének 1929-ig tartó szakaszá-
ban. A szürke eminenciás szerepe azonban nem elégítette ki s 1929-ben megalapította az 
első Magyar Nemzeti Szocialista Pártot, melynek bázisául fel akarta használni a Bartha 
Miklós Társaságot. Asztalos Miklós így jellemzi őt 1977-ben írt emlékiratában: „Szász 
Béla egyike volt a legaktívabb embereknek, akikkel életemben találkoztam. Mint a Szefhe 
elnöke 1922-23-ban alkalma nyílt arra, hogy aktivitását kiélje. De amint kitúrták onnan, 
»munkanélkülivé« vált s kellett valami, ahol és amiben energiáját kiélhesse."8 

5Szekfi Gyula: A mai ifjúság korosztályai. Magyar Szemle, 1928. jún. III. köt. 2. sz. 137.1. 
'„Ismerek valakit: hat és fél éve áll egy állami intézmény szolgálatában, bölcsésztudori oklevelét hat 

évvel ezelőtt kitüntetéssel szerezte meg. Ma 29 éves. Szaktudományát irodalmilag állandóan műveli. 
A hat és fél évi szolgálat alatt azt érte el, hogy másfél év óta fizetéstelen gyakornok (addig napidíjas 
volt) s havi 106 P 12 fillér fizetést élvez (szakdíjnoki illetményt). A költségvetés keretei közöt t 1929. 
július 1 előtt helyzetében változás nem is következhet be, azaz legalább 7 és 3/4 évet tölt úgy állami 
szolgálatban, hogy nem kerül fizetési osztályba." Asztalos Miklós: I. m. 244. Az idézett részben saját 
helyzetét vázolta Asztalos Miklós. Az ő lehetőségei még valamivel jobbak is voltak kevésbé tehetséges 
kortársaiénál. 

1 „A Szefhében nem volt katonai szervezkedés, de minden tagjának kötelessége volt, hogy naponta 
egyszer nézze meg, nincs-e sárga jel kitéve az egyik ablakba s ha ki van, köteles volt felmenni és az 
átveendő utasításoknak engedelmeskedni. Ilyen mindössze egyetlen esetben fordult elő, 1921 októbe-
rében, amikor IV. Károly Sopronból katonai egységek élén már útban volt Budapest felé. A sárga jel 
láttára felmentem az Egyesületbe s egy óra múlva felmeneteltünk a királyi palotába, ahol pár napon át 
mint Mikes Zászlóalj láttuk el az épület őrzését." Asztalos Miklós: A Bartha Miklós Társaság megalaku-
lása (1925) Kézirat. 1 - 2 . 

8 Asztalos Miklós: Adatok a Bartha Miklós Társaság történetéhez (a továbbiakban: Adatok] Kézirat, 
1977. 9. Vö. Csanády György: I. m. 69. 
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Asztalos Miklóst, aki egyetemista évei alatt inkább tanulmányainak élt, már 1922-ben 
bevonta a Szefhe munkájába, rábízva az Ismeretteijesztő osztály vezetését. Asztalos 1923 
tavaszán nyolc előadásból álló Ady-szemináriumot tartott a Szefhe Deák téri épületében s 
pécsi évei alatt is gyakran meglátogatta itteni barátait. „Sokat beszélgettünk terveinkről, 
elképzeléseinkről - írja Asztalos Miklós - s ekkor merült fel bennem a gondolat, hogy 
meg kellene teremteni az ifjú, az életre most készülő, az egyetemet már maga mögött 
hagyott, de a tudományos élet sáncain még kívül rekedt tudósjelöltek, írópalánták, 
művészcsemeték saját fórumát, ahol egymás közt, egymást segítve és támogatva készülhes-
sen fel a teljes beérésre, amikor már elismeri és maga köré fogadja a hivatalos, beérkezett 
tudományos, írói és művész társadalom. Ezt többször is kifejeztem Szász Bélának s ő 
megértéssel fogadta fejtegetéseimet, sőt megígérte, hogy mindent el fog követni, hogy ezt 
a fórumot megteremtse, illetve megteremtésében közreműködjön. így született meg a 
későbbi Bartha Miklós Társaság gondolata. Az enyém volt az ötlet, Szász Bélára várt a 
megvalósítás."9 

Források hiányában nem tudjuk, ki volt a Társaság névadója, ki választotta cégérül 
Bartha Miklóst. Feltehető, hogy ez is Szász Béla ötlete volt, aki a saját, még kialakulatlan 
ultra-nacionalizmusának ősét vélhette felismerni a „prefasiszta" zsurnalisztában.10 To-
vábbá: Bartha főműve, a Kazárföldön (1901) egybecsengett Szász Bélának a nemzetiségi 
kérdésről — egyelőre még csak kibontakozó — elképzeléseivel. (Radikális állami beavat-
kozás. a nemzetiség felkarolása a ,,kazárokkal" szemben, a földkérdés megoldása, hitelszö-
vetkezetek; — mintha csak a Szász Béla-féle Magyar Nemzeti Szocialista Párt program-
pontjait olvasnánk . . . Szögezzük le: a Bartha Miklós Társaság nem mindig volt követke-
zetes névadója szellemiségéhez. Voltak olyan korszakok működésében, amikor Ady Endre 
nevét jogosabban írhatta volna zászlajára. (Ady Endre pedig, mint ismeretes, politikai 
ellenfele volt a „kálvinista jezsuitának", akiről kijelentette, „hogy ő fekély a nemzet 
testén" . . 1 A Társaság jobboldali bírálói joggal mondhatták az 1929—30-as baloldali 
fordulat után: „Bartha Miklós ízig-vérig nacionalista és konzervatív publicista volt, nem 
volt fair eljárás a neve alatt startolni egy olyan nemzedéknek, amely nem volt vele 
mindenben egy véleményen".12 

A Társaság megalakulását 1925 januárjának utolsó napjaiban egy úgynevezett elő-
készítő értekezlet előzte meg. Fennmaradt a résztvevők névsora. Érdemes elolvasnunk. 
Székelyek: Szász Béla, Bauer Imre, Nagy Dezső és Vankay János. Felvidékiek: dr. Ölsch-
láger Andor és Moravek Endre. Délvidékiek: Kovách Imre és Bartha János. A Turul 
Szövetséget (!) vitéz Bánsághy György dr., Faith Jenő és dr. Antal Miklós képviselte.13 

(E névsor, mely valóban jogossá teszi a névválasztást, egyértelműen jobboldali egyesületet 
ígér. A fent említett bírálat mégis jogos volt - helyesebben: jogos lett - a társaság 
frakciókra bomlásával és a baloldal megerősödésével!) 

A Bartha Miklós Társaság alakuló ülése 1925. április 2-án, csütörtökön volt, a Felvidéki 
Menekültek Önsegélyző Irodája budapesti Főherceg Sándor (ma: Bródy Sándor) utcai 

' Asztalos Miklós: Adatok. 5. 
1 0 V ö . Szász Béla: Bartha Miklós és a nemzeti kisebbségek. lm. A „Bartha Miklós Társaság" 

Évkönyve. Bp. 1925. 13 -21 . ; In.: Nemzetiségpolitikánk válsága. A dunai kérdés. Bp. 1932. 17. 
1 'Ady Endre összes prózai művei II. Bp. 1955. 117. és 57. 1. 
12Keserű Tibor: Személytelen ember, személytelen állam. Bp. 1932. 89. 
1 3 Bartha Miklós Társaság alakult Budapesten. Szózat, 1925. ápr. 3. 76. sz. 12. 
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helyiségében - az úgynevezett régi Parlamentben - az esti órákban.14 Az alapítók 
többsége Szefhe-tag volt, mégis a Fefhe székházába mentek; ugyanis a Szefhe vezetői és 
patrónusai - gróf Teleki Pál, Sebess Dénes, a Földhitelintézet vezérigazgatója és Papp 
Antal pénzügyi államtitkár — nem nézték jó szemmel, hogy Szász Béláék elhódították 
legértékesebb embereiket. (Asztalos Miklós szerint a Társaság alapszabályainak jóváha-
gyását is ők késleltették, 1928 áprilisáig.15 

A fennmaradt jegyzőkönyv közli az alapítótagok névsorát. Ezek a következők: dr. An-
tal Miklós, Langhoffer Pál, dr. Máyer János, Bauer Imre, Vankay János, dr. Moravek 
Endre, Máthé Jenő, Szathmári Sándor, dr. Rájk Lajos, Nagy Dezső, dr. Bránszky László, 
Tamás Lajos, dr. Csipán János, Kuszál Jenő, dr. Bodnár István, Kardos Béla, dr. Öhl-
schläger Andor, ifi. Könyves-Tóth Kálmán, dr. Szőke Sándor, Szász Béla, Horváth 
Sándor, Csomoss Miklós, Magasházy Ödön, ifi. Gróh István és Jeney Zoltán. 

Bevezető előadásában Szász Béla vázolta a Bartha Miklós Társaság megalakításának -
meglehetősen irredenta — célját: „. . . a szükség hozta össze a jelenlevőket, az elszakított 
területek komolyan érző, gondolkodó és tettrekész ifjabb nemzedékét, amely ez idő 
szerint egységes szempontok nélkül, erejének és tehetségének nyilvánvaló pazarlásával 
nem találja helyét a megcsonkított haza társadalmi életében. Azért tehát nem bontja meg 
a keresztény magyar társadalom frontját, mert tagjait nem onnan vonja ki, hanem éppen 
oda vezeti, kiegészíti azzal a szakasszal, amelyre a teljességéhez szüksége van. Ápolni és 
ébrentartani kívánja a megszállott területek ügyét, sajtóban és közéletben egyaránt. 
Foglalkozni kíván a megszállott területek helyzetével, a nemzetiségi kérdés történetével, 
ezen probléma megoldását tudományos alapon kívánja elősegíteni." (Kiemelés: T. J.) 

Ezután dr. Moravek Endrét megválasztották az alakuló ülés elnökének, majd dr. Máyer 
János ismertette a Társaság alapszabályait. A vezetőséget egyhangúlag választották meg. 

Elnök: dr. Asztalos Miklós 
Ügyvezető alelnök: dr. Antal Miklós 
Főtitkár: Bauer Imre 
Alelnökök: Máthé Jenő, dr. Moravek 
Endre és Jeney Zoltán 
Főpénztáros: dr. Öhlschláger Andor 
Ellenőrök: dr. Bránszky László és dr. Rájk Lajos 
Főkönyvtáros: Vankay János 

Választmányi tagok: dr. Ajtay Miklós, dr. Bálint György, dr. Bodnár István, Bosin 
Endre, dr. Benke Ernő, dr. Csipán János, ifj. Gróh István, dr. Horváth Ádám, Kardos Béla, 
Kolosváry Borcsa Mihály, Kovács Imre, ifj. Könyves-Tóth Kálmán, Langhoffer Pál, 

1 4 A Társaság eddigi működése és programja. 1 9 2 5 - 1 9 2 7 Kézirat. Országos Széchényi Könyvtár a 
továbbiakban: OSZK FOND 71 /54 -9 . 

1 5 „A Szefhe jelenlegi klikkje nagy szorongással fogadta a megalakulást. Máyer Jancsit felelősségre 
vonták, hogy a senior szervezetet meg akarja bomlasztani és Zakariás G. Sándor azt a kijelentést tette, 
hogy megjelenik a közgyűlésen és botrányt csinál. Mivel azonban biztosítottuk, hogy nemkülönben 
kidobásáról is gondoskodunk, jobbnak látta távolmaradni, de kijelentette, hogy Sipőcztől Bethlen 
környezetéig mindenkit megmozgat, hogy a B.M.T. alapszabályait ne fogadják el." (Szász Béla-Asz-
talos Miklósnak. Bp. 1925. ápr. 16.) Asztalos Miklós: Adatok. 17. 
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Magasházy Ödön, Mihály László, Molnár Endre, Szathmári Sándor, vitéz Szerényi Károly, 
Tamás Lajos, Varga Péter 

Dr. öhlschläger Andor indítványára a gyűlés jegyzőkönyvi köszönetet szavazott az 
alapszabályok elkészítéséért dr. Máyer Jánosnak és elhatározta, hogy dr. Asztalos Miklóst 
írásban értesíti megválasztásáról.16 (Asztalos Miklós, bár az alakuló gyűlés napján Buda-
pesten tartózkodott, nem lehetett jelen, mert ugyanebben az időben előadást tartott a 
Magyarországon élő erdélyi költőkről a Zeneművészeti Főiskolán.17) 

Feltűnő, hogy Szász Béla nevét nem találjuk a vezetők között. Háttérbe húzódását így 
magyarázza Asztalos Miklósnak írt 1925. április 16-i levelében: „Miért nem vállaltam én 
semmiféle tisztséget? Mert vörös posztó vagyok meglehetősen sokfelé és személyem 
visszahatna károsan a BMT bemutatkozásánál. Arról én nem tehetek, hogy igen t. 
barátaim ezen ostoba helyzetből, kivéve az egy Máyer Jánost, nem tudtak kiverekedni. 
Különben fütyülök. Azért sem vállalkozhattam, mert a Társaság élére ismert nevű író 
kellett, nekem pedig csak néhány font kéziratom vagyon"1 8 (Szász Béla kiemelése.). 

Az alapszabályok is magukon viselik Szász Béla kézjegyét. így a II. rész. 4. §. (Az 
egyesület célja és eszközei): „Az egyesület célja a magyar nemzet, különösen a fiatal 
nemzedékek hazaszeretetének, hazafias gondolkodásának és faji öntudatának a minél 
inkább terjedő internacionalizmussal és de faitizmussal szemben való ébrentartása és 
növelése. 

E cél érdekében a társaság 
a) Egybetömöríti az ifjabb nemzedék, különösen a hazátlanná lett Erdély, Dél- és 

Felvidék fiai közül azokat, akik a társaság fentebb vázolt célját magukévá teszik és oly 
tudományos vagy irodalmi értékű munkát alkották, vagy a társadalom hazafias szervezése 
terén olyan eredményeket értek el, melyek biztosítékát képezik annak, hogy a társa-
dalomnak használható, értékes munkatársai lesznek. 

b) Foglalkozik a mindenkori jelen aktuális kérdéseivel, az elszakított területi magyar-
ság helyzetével, a nemzeti kérdés történetével és bölcseletével, továbbá az internacionaliz-
mus és a zsidókérdés elméletével, tudományos bázist nyújt nemzedékünk társadalmi 
szervezéséhez és mozgalmaihoz. 

c) Előadásokat rendez, folyóiratot és könyveket ad ki ."1 9 

Asztalos Miklós szerint az alapszabályok elhúzódó jóváhagyásának a Szefhe vezetői és 
patrónusai manőverei mellett immanens oka is volt: az idézett II. rész b. pontja, amely 
„kifejezetten leszögezi a társaság internacionalista-ellenességét és a zsidókérdés elméleti 
tanulmányozását. Ezeket kétségtelenül Szász Béla tetette be az alapszabályba. Viszont 

1 4 A Bartha Miklós Társaság alakuló ülésének jegyzőkönyve. Budapest, 1925. április 2. Dr. Asztalos 
Miklós elnök autogr. aláírásával hitelesített 1925. augusztus 28-i másolat. Országos Levéltár |a 
továbbiakban: OL) К. 1 4 9 - 1 9 3 9 - 7 - 4 4 4 2 / 1 5 2 - 1 5 3 . Szathmári Sándor, a későbbi neves író Szath-
máry, illetve Szatmáry-ként is szerepel; a változatokat nem vesszük figyelembe. 

1 7 Az Erdélyi Irodalmi előadássorozat harmadik előadása. Szózat, 1925. ápr. 3. 76. sz. 12. 
" L. a 15. jegyzetet. Az alapszabály 44 §-a szerint ,.Elnöke az egyesületnek csak olyan alapító 

vagy rendes tag lehet, aki egyesületi munkássága alatt tudományos vagy irodalmi munkát a lkotot t . " 
Asztalos Miklós: Adatok. 19. 

1 'Asztalos Miklós: Adatok. 19. L. még: Magyar Szocialista Munkáspárt K.B. Párttörténeti 
Intézetének archívuma |a továbbiakban: PI-Arch.] 684. fond 3.ö.e. 1 - 9 . és OL К. 
1 4 9 - 1 9 3 2 - 7 - 4 4 4 2 / 1 4 3 - 1 5 0 . 
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addig még egy olyan alapszabályt sem hagytak jóvá, ahol ezek ilyen expressis verbis benne 
lettek volna. Amikor aztán a helybenhagyás megtörtént, Szász büszkélkedett vele, hogy 
ilyen magában álló célkitűzésű alapszabályt sikerült helybenhagyatni."20 

Az alapszabályból kiderül, hogy a Társaság négy főosztály — elnöki, tudományos, 
irodalmi és művészeti - keretében kívánt működni. Ezek vezetői az alelnökök lettek. 
Rögzíti még az alapszabály az elnök, alelnök, egyéb vezetők és a választmány kötelessé-
gét, a rendes-, rendkívüli és dísztagok megválasztásának feltételeit, a közgyűlés összehívá-
sának módját és egyéb ügyrendi pontokat. Az alapszabályt azonban maguk az alapítók 
sem vették túlságosan komolyan; erre a továbbiakban számos példát fogunk felhozni. 

2. Az Évkönyvtől az alapszabály jóváhagyásáig 
1925. szeptember - 1928. április 

A Bartha Miklós Társaság megalakulása után azonnal elkezdődött az 1925-ös évkönyv 
— irodalmi és tudományos antológia — összeállítása. A főszervező most is Szász Béla volt. 
A Bartha Miklós Társaság Évkönyve 1925 szeptemberében jelent meg a budapesti, 
Múzeum körúti Studium Könyvesbolt bizományaként, Asztalos Miklós és Szász Béla 
szerkesztésében. A kötet a pécsi Dunántúl Könyvkiadó és Nyomda R. T. Egyetemi 
Nyomdájában készült, mert Asztalos Miklós csak így tudta a korrektúrát határidőre 
elkészíteni. A tíz íves, 162 oldalas kötet kilenc tanulmányt, valamint verseket, novellákat 
és kritikai rovatot tartalmaz. 

Asztalos Miklós előszavában ismerteti a társaság tudományos és irodalmi célját. Né-
hány sorát idézzük: 

,,A jövő generációnak meg kell találnia a tudományosan fejlett társadalompolitika és a 
gyakorlati alkalmazás helyes összefüggését, a doktrinert és a gyakorlati embert kell 
önmagában egyesítenie. [ . . .] Nemzedékünk annyi tehetséges tagja válik a kenyérért 
folyó, megnehezült életküzdelemben filiszterré. A veszendőbe menő tehetségeink felkuta-
tása és beindítása a feladatunk. [ . . . ] Hogy tovább haladhassunk igénybe kell vennünk 
fegyvereinket. Fegyverünk: a toll, a szó. 

Talán ma még nehezen bánunk vele, talán ma még nem is azok forgatják, akiknek 
közülünk forgatni kellene. De azt hisszük, hogy jövőre egyre és egyre több hivatott harcos 
áll be soraink közé, hogy átvegye a fegyvert azoktól, akik minden leszólást és kicsinylést, 
féltékenységet hajlandók magukra venni, hogy számukra teret tudjanak nyújtani, te-
remteni."2 1 

Ezt a szép, szinte prófétai ihletettségű programot még a befejező sorok — 1925-ben 
szinte kötelező! — revíziós frazeológiája („azt akarja a »Bartha Miklós Társaság«, hogy a 
trianoni határokon túl egységes magyar szellemi élet tartsa össze a magyar fajt a kárpáti 
medencében") sem teszi érvénytelenné. 

Az Évkönyv értekező részében két tanulmány foglalkozik a Társaság névadójával. 
(Szentgyörgyi Imre: Bartha Miklós a politikus-, Szász Béla: Bartha Miklós és a nemzeti 
kisebbségek), a már ismertetett szellemben. 

2 "Asztalos Miklós: Adatok. 27. 
21 Asztalos Miklós: Előszó. A „Bartha Miklós Társaság" Évkönyve. Bp. 1925. 1 - 2 . 1 . 
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A többi tanulmány közül kiemelkedik Asztalos Miklós munkája (Az erdélyi tudat 
kialakulása), amely a szerző autonóm-Erdély koncepciójának első, tudományos érvekkel 
igazolt jelentkezése. Ez az írás hozta meg számára Szekfű Gyula elismerését és nyitotta 
meg előtte a Magyar Szemle kapuit (ahol a Bartha Miklós Társaságról is hírt adhatott). 
Két írás a délvidéki magyarság és horvátság életével foglalkozik (Frank Ivó: A horvát 
parasztpárt katasztrófája; Berkes József: A délvidéki magyarság politikai élete és harcai), 
Ajtay Miklós Párizsból küldött értekezése pedig A magyar szellemtörténet metafizi-
káján al (Ajtay lesz a Társaság párizsi összekötője.) Tanulmányának érdekessége, hogy 
néhány sorban Szabó Dezsőt is megcsipkedi, ugyanis a Társaság szól néhány sorban Szabó 
Dezső mellett. Langhoffer Pál irodalompolitikai tanulmánya - Csokonai és a nyugatosok 
— viszont durva támadás ,,az ignotusi nagyvezérkar" és Hatvany Lajos ellen. „Megvédi" 
Csokonait, még Adyval szemben is. Vagyis a Társaság esztétikai elvei még meglehetősen 
konzervatívak, félévvel a megalakulás után. 

A kötet irodalmi része: átlagos versek és ennél is gyengébb novellák. A „nagyok" közül 
egyedül Reményik Sándor küldött irredenta verset (Ha nem lesz többé iskolánk. . .); 
Mécs László és Áprily Lajos beígért versei nem érkeztek meg. Az igen gyenge elbeszélések 
közül kiemelkedik Könyves-Tóth Kálmán írása: Asszony! Asszony! A felesége házasság-
törésébe beleőrülő férfi szaggatott, expresszionista színekkel felvázolt rajza tehetséges 
íróra vall, bár az írás nem eléggé kidolgozott. Könyves-Tóth Kálmán ígéri a legtöbbet a 
kötet írói közül — versei és kisregénye a Raith Tivadar-féle Magyar írásban jelentek meg 
—, kár, hogy hamarosan felhagyott a szépirodalommal. 

Az Évkönyv végül, a hátsó borítófedél belső lapján, hirdeti a Társaság íróinak munkáit 
és a Magyar írást. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy a Magyar írás két ízben is hírt ad 
az Évkönyvről.2 2 A Századunk recenzense Kemény Gábor. Elismeri a Társaság pozitív 
törekvéseit, de a zavaró hangokra is - elsőként! - felfigyel: „Komoly igyekezettel és 
tanultsággal lépnek a nyilványosság elé az Évkönyv fiatal írói, hogy megkezdjék a nagy 
munkát, a jövő nemzedék nevelését. E jóakarat dicséretet érdemel s elhallgattatja az 
Évkönyv cikkeiben itt-ott felbukkant s nem egészen találó argumentumok boncol-
gatását."23 (A jobboldali lapok elfogult ismertetéseire itt nem térünk ki . 2 4 ) 

Alig jelent meg a Társaság első évkönyve, a budapesti tagok, Szász Béla vezetésével, 
máris a második évkönyv kiadását tervezik. Erre azonban nem kerülhetett sor az első 
évkönyv nyomdaszámláinak sokáig elhúzódó kifizetése miatt. Közben a Társaság „műkö-
dött", ami elsősorban azt jelenti, hogy tagjai és barátai csütörtök esténként találkoztak — 
egyelőre a Fefhre helyiségében. Az első ügyvezető alelnök, Antal Miklós ugyan már 
szeptember 24-én kilépett,2 5 ez azonban nem jelentett fennakadást vagy megtorpanást, 

22Bács I. Endre: A Bartha Miklós Társaság évkönyve. Magyar írás, 1925. okt . V. évf. 8. sz. 112.; 
Raith Tivadar: Két évkönyv. (A Bartha Miklós Társaság évkönyve. - Szintézis.) Im. 1926. VI. évf. 6. 
sz. 46. 

23Kemény Gábor: 1925. A Bartha Miklós Társaság Évkönyve. Századunk, 1926. júl. I. évf. 3. sz. 
243. 

2 4 Többek közöt t a pécsi Dunántúl (1925. szept. 27. XV. évf. 218. sz. 9.), a Budapesti Hírlap 
(1925. okt. 30. XLV. évf. 245. sz. 1 - 2 . ) , a Magyarság (1925. nov. 1. VI. évf. 247. sz. 33.) és a Szózat 
(1926. febr. 21.) foglalkozott az Évkönyvvel. Vö. Asztalos Miklós: Adatok. 6 3 - 7 0 . 

2 5 Szász Béla-Asztalos Miklósnak. Bp. 1925. szept. 2 6 - 2 7 . Asztalos Miklós: Adatok. 56. 
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mert a valódi vezető továbbra is Szász Béla maradt; ügyvezető elnöknek pedig megvá-
lasztották Langhoffer Pált. 

A megalakulástól három éven át, 1928 májusáig legnagyobb probléma az alapszabályok 
jóváhagyásának elhúzódása volt. A Társaság ezalatt mintegy „féllegálisan" működött; 
nagyobb tömegekre kiható akciói nem lehettek. 

1926 kora tavaszán megkezdődött a Bartha Miklós Társaság előadássorozata a Fefhe 
nagytermében. (Rados K. Béla ugyan már január 27-én tartott egy vitaestet, ez azonban -
Szász Béla szerint - nem alkalmas arra, hogy nagyobb propaganda fejtessék ki az érde-
kében).2 6 

Az öt előadásból álló sorozatot Berkes József vitaestje indította meg A délvidéki 
Magyar Párt politikájáról. Az 1926. február 17-én, szerdán este fél nyolckor kezdődő 
előadást dr. Moravek Endre alelnök nyitotta meg, ezt követte vitéz Szerényi Károly 
hegedűszólója és a voltaképpeni előadás. A következő előadó Szász Béla volt, február 
24-én (Az erdélyi autonomizmus eszméje és a Magyar Párt). A műsorban Szokolayné 
Tompa Márta előadóművésznő Mécs László, Reményik Sánda, Áprily Lajos és Tamás 
Lajos verseiből szavalt.2 7 

Kisebb szünet után a Fővárosi Könytár gróf Károlyi utca 8. szám alatti helyiségében 
folytatódott az előadássorozat. (A Fővárosi Könyvtárt az itt dolgozó Könyves-Tóth 
Kálmán nyerte meg a Társaság újabb bázisául.) A sorozat harmadik előadását április 7-én 
már itt tartotta Langhoffer Pál ügyvezető alelnök, Az elszakított Felvidék irodalmáról,28 

A negyedik előadó a Társaság elnöke, Asztalos Miklós volt, aki április 21-én Ady és a 
magyar paraszt címmel tartott szabadelőadást. 

Minden bizonnyal ez volt az első alkalom, mikor e jellegzetesen nagyvárosi, értelmiségi 
fiatalokból álló társaság felfigyelt a - későbbi működésében oly nagy szerepet játszó -
parasztkérdésre. Kár, hogy az előadásról a megtartását bejelentő újsághíreken kívül egyéb 
adatunk nincs.2 9 

A tavaszi előadássorozat ötödik előadása május 5-én volt. Rados K. Béla - aki felvidéki 
születésű és Szász Bélához hasonlóan szélsőségesen jobboldali beállítottságú volt -
Masaryk pályafutását ismertette. „Érdekes kifejtés után odakonkludált, hogy az utódálla-
mok vezetőegyéniségei valamennyien européerek voltak s ez tette lehetővé számukra azt a 
kétségbe nem vonható sikert, melyet a propaganda terén elértek."30 

Az előadó- és vitaestek ezután december közepéig szüneteltek; a Társaság működése 
ugyanis csaknem zátonyra futott. Az 1926. április 21-i vitaest előtt választmányi ülést 
tartott a Társaság. A fennmaradt program szerint „Kiküldetik egy bizottság (Langhoffer, 
Kardos, Könyves-Tóth, Csipán dr.) az Új Élet ügyében.31 Ez az első hír a konkurrens, a 
kormányzathoz közelálló, aktívabban jobboldali Magyar Nemzetpolitikai Társaság jelent-
kezéséről. Ez a társaság csak 1926. szeptember 8-án alakult meg - elnök: Antal István, 

26 Asztalos Miklós: I.m. 60. 
2 7 Az 1926. február 17-i és 24-i előadások meghívóját özv. dr. Könyves-Tóth Kálmánná bocsátotta 

rendelkezésemre. Segítségét ezúton is köszönöm. Vö. Szász Béla: Nemzetiségpolitikánk válsága. A dunai 
kérdés. Bp. 1932. 31.1. 33. jegyzet. 

2 8 L. a 14. sz. jegyzetet. 
2 'V i l ág , 1926. ápr. 20.; 8 Órai Újság, 1926. ápr. 21. In: Asztalos Miklós: Adatok. 72. 
3 0 A Bartha Miklós Társaság eddigi működése és programja. Kézirat. OSZK, Fond 71(54)9. 
31 Asztalos Miklós: I.m. 71. 
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főtitkár: vitéz Nagy Iván —, de már a szervezés stádiumában Új Élet címen folyóiratot 
tervezett s meg akarta nyerni a Bartha Miklós Társaságot aktív közreműködésre.32 

(Hasonló szerepet játszik 1929 végén, 1930 elején a Wesselényi Reform Klub, majd -
ennek betiltása után - az újjászervezett Magyar Nemzetpolitikai Társaság!) 

Szász Béla 1926. október 10-i leveléből kiderül, hogy Nagy Iván először a Bartha 
Miklós Társaságnál próbálkozott, majd látva annak döcögő „működését" — „elandalgott 
tőlünk. Annyit azonban megtett, hogy minden tervünket szóról szóra átvette a Magyar 
Nemzetpolitikai Társaság részére, ez a Társ. megalakult, majd szeptember 28-án lapot 
indít, mi pedig jégrecsúsztunk."33 

Az Új Élet című „Nemzetpolitikai szemle" végül 1926 novemberében a Bartha Miklós 
Társaság bevonása nélkül jelent meg, Antal István és Nagy Iván szerkesztésében. 1927 
júniusáig havonta jelentkezett, majd 1932 júliusáig (!) szünetelt (s ezzel, a III. évfolyam 
1. számmal meg is szűnt.) Megindulásakor, 1926 és 1927 fordulóján azonban konkrét 
veszélyt jelentett a Bartha Miklós Társaság számára. Ezt Szokolay Béla így fogalmazta 
meg Asztalos Miklósnak 1927. január 18-án írt levelében: 

„Egészen szubjektív benyomásom az, hogy az Új Élet és a BMT áll szemben egymással 
[a folyóirat tervezett közös kiadása ügyében - T. J.] és az a kérdés, melyik nyeli el a 
másikat. Nagy Ivánék mint jól vasalt modorú emberek nagyon vasárnapi szájat tátanak és 
talán nem is a Társaságot, hanem az erőinek, értékeinek kivonatát akarják elnyelni, 
magukká falni. Lehet, hogy ez az esszencia a céljuknak megfelelő írók és céljuknak 
megfelelő előfizetők. Ezt szolgálhatja az ellenérték nélküli keringőrecsábítás s az, hogy a 
tagok és barátok névsorát elkérték Tőletek."34 Szokolay ellenjavaslata: a Bartha Miklós 
Társaság is alapítson folyóiratot s nyerje meg Nagy Ivánék közreműködését. . .3 S 

E szükséges kitérő után térjünk vissza a Társaság történetéhez. 1926. június 2-án baráti 
összejövetelen elhatározták a Társaság működésének kibővítését és levélben üdvözölték az 
elnököt, Asztalos Miklóst.36 Az augusztus 11-i választmányi gyűlés tárgya ismét a 
folyóirat-alapítás. Erről Szász Béla így számol be Csanády Györgynek, a Szefhe egyik 
vezetőjének: „Társaságunk aug. 11-én választmányi gyűlést tartott, melyen elhatározta, 
hogy f. évi október 1-vel folyóiratot indít be később meghatározandó címmel. A 
folyóirat főszerkesztője, felelős és két társszerkesztője később fog megválasztatni. Addigra 

31 Nagy Iván-Ferencz Gábor: A Magyar Nemzetpolitikai Társaság első tíz esztendeje. 1926-1936. 
Bp. 1937. 7. 

3 3 Asztalos Miklós: Adatok. 73. 
3 4 Asztalos Miklós: Adatok. 76. 
3 5Egyelőre az Új Élet nyerte meg a Bartha Miklós Társaság közreműködését - a Társaság nevének 

feltüntetése nélkül. L. Asztalos Miklós, Szász Béla, Szokolay Béla (!) tanulmányait a folyóirat 1927. 
januári, április és májusi számaiban. Új Élet címmel jelent meg 1921-23 között a Szefhe hetilapja 
Szegeden - (főszerkesztő: Kolosváry Borcsa Mihály, felelős szerkesztő: Fetter Gyula, felelős kiadó: 
Csanády György) Ajtay Miklós, Asztalos Miklós, Bosin Endre, Csanády György, Juhász Géza, Nyíró' 
József és mások írásaival. A hetilap 1923. március 15-én megszűnt. A ritkaságszámba menő periodi-
kum nincs meg az OSZK-ban. Tanulmányozását dr. Gergely Pálnak köszönhetem. 

Ugyancsak Új Élet címen jelent meg Budapesten „A magyar egyetemi ifjúság hivatalos lapja" 
1923-1926 között . Szerkesztők: Nagy Iván, Oláh Béla és Bogár János. Nagy Ivánék a Magyar 
Nemzetpolitikai Társaság azonos című folyóiratával bizonyára a korábbi olvasók és előfizetők meg-
nyerésére törekedtek. 

" L . a 30. sz. jegyzetet: Asztalos Miklós: Adatok, 7 2 - 7 3 . 
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is a gyűlés elhatározta, hogy szerkesztőbizottságot állít össze, melynek tagjai sorából 
választatna a szerkesztőség, a bizottság többi tagjai főmunkatársként szerepelnének. Ezen 
bizottság tagjaiul a Társaság következő rendes tagjai választatnak meg: dr. Ajtay Miklós, 
dr. Asztalos Miklós, Bauer Imre, ifj. Könyves-Tóth Kálmán, Langhoffer Pál, dr. vitéz 
Nagy Iván, Rados K. Béla, Szász Béla, Szokolay Béla és Tamás Lajos. A Társaságon kívül 
belépés esetén ezen bizottság tagjaiul meghívatnak dr. Antal István és Csanády György 
urak." 

Szász Béla e terve annyira komoly, hogy az első szám cikkeit szeptember 10-i 
határidőre kéri! Hasonló szövegű levelet bizonyára valamennyi tervezett szerkesztő és 
főmunkatárs kapott. Az írógéppel írt levél toldaléka Szász Béla kizárólag Csanády 
Györgynek szóló közleménye: ,Kedves Gyurka! [. . . ] Magam részéről célszerűtlennek 
tartanám, hogy Ti külön indítsatok be egy folyóiratot, mert a mi olvasóközönségünk is 
erdélyi lévén, a konkurrencia annak nagy ártalmára lenne. Eltekintve ettől, úgy hiszem, 
folyóiratunk úgy niveau, mint beosztás dolgában az erdélyi és budapesti igényeket 
egyaránt ki fogja elégíteni."3 7 

Csanády György megnyerése különösen fontos lett volna, mert Szász Béláék általa 
vélték megszerezni a Szefhe patronusainak anyagi támogatását. Csanády György ekkor 
még nem hajlott a két tervezett folyóirat „fúziójára"; hanem kitartott eredeti elképzelése 
mellett és 1927 áprilisában kiadta a Szefhe folyóirata, a Híd első számát. (A Híddal a 
továbbiakban részletesen is megismerkedünk.) 

A lapalapitási kísérlet csődje után néhány hónapig szünetel a Társaság működése. 
November 16-án Bauer Imre főtitkár lakásán választmányi értekezletet tartanak, melyen a 
tisztségéről leköszönő Langhoffer Pál alelnök helyébe Szász Bélát választják — ügyvezető 
alelnöknek. Langhoffer az irodalmi, Kardos Béla pedig a tudományos alosztály vezetője 
lesz. A nemrégiben belépett Szörényi Sándor a szervezési és propaganda osztály, Szokolay 
Béla pedig a művészeti főosztály és a szerkesztőbizottság elnöke lett. E két utóbbi sok új 
tagot hozott, így 1926. december 2-án már a vitaestek felújításáról határozhatnak; a 
Társaság életének első válsága befejeződött.38 (Jegyezzük meg, hogy a már. korábban 
kapacitált Csanády György is december 2-án lett a Társaság tagja; lehetséges, hogy 1926 
végén még hajlott a tervezett közös lapalapításra . . . 3 9 ) 

1926. december 16-án újraindultak a május óta szünetelő vitaestek, folyamatos számo-
zással. A hatodik vitaesten Szörényi Sándor elnökölt. Kardos Béla A neokonzervativizmus 
mint világáramlat címmel tartott előadást. Hozzászólók: Asztalos Miklós, Szász Béla, 
dr. Tompa Kálmán, Végh Jenő és Kertész Dániel. 

A hetedik vitaest előadja Valkó László (A modern színpad - 1926. december 26.), a 
nyolcadiké Szokolay Béla (A művészeti kritika legújabb korszakáról - 1927. január 9.), a 
kilencediké - január 20-án — ismét Kardos Béla, aki Szász Béla elnöklete mellett Szabó 
Dezső és a magyar falu címmel tartott vitaindító előadást. Az újjáéledő Bartha Miklós 

31 Szász Béla-Csanády Györgynek. Budapest, 1926. aug. 14. A Bartha Miklós Társaság cégjelzéses 
levélpapírján; 220/1926. számú levél. özv. Csanády Györgyné tulajdona. Férje hagyatékának tanulmá-
nyozásáért ezúton is köszönetet mondok. 

3 8 L . a 30. sz. jegyzetet, továbbá Szász Béla levelét Asztalos Miklóshoz (Bp. 1926. dec. 4.): 
Adatok, 7 4 - 7 5 . 

3 ' L. a 38. sz. jegyzetben idézett Szász Béla-levelet. 
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Társaság ezzel a - Magyar Klubban megtartott - vitaesttel megtalálta végre első korszaká-
nak legnagyobb hatású ideológusát, Szabó Dezsőt. Forrásunk, az eddig szűkszavú beszá-
moló is hosszan idézi a vitaest menetét. Az előadó „ . . . külföldi példák aláfestésével a 
magyar ideológia legnagyobb vajúdásának tartotta a kapcsolatot, mely Ady, Szabó Dezső 
és a magyar falu között húzható. Dr. Kemény Gábor ny. főispán lelkes szavakkal dicsérte 
a társaságot, melyben Ady és Szabó Dezső eszméi a nagy magyar közönyben teret találtak, 
és rámutatott a Szabó Dezső és Rousseau közötti kapcsolatra. Vass László fiatalos hévvel 
állott Szabó Dezső mellé a különböző körök részéről jövő támadásokkal szemben, és 
rámutatott arra, hogy Szabó Dezső pozitív falupolitikát nyújt tanulmányaiban. Szokolay 
[Béla] előadta, hogy Szabó Dezsőből hiányzik a magyar középosztály, a történeti közép-
osztály reális jövője helyett egy új paraszti középosztály megteremtésén dolgozik. Iro-
dalmi és művészeti kritikai adalékokkal jött . Szörényi [Sándor] a parasztosztály-öntudat 
hiányának a kérdésével foglalkozott és erős szavakkal boncolta szét az 1920 utáni 
Európa-majmolók törekvéseit. Radnóti István gyakorlati szempontból, dr. Tompa Kálmán 
az irredentizmus szempontjából, dr. Erdődy [Lajos] pedig a földbirtokreformra való 
tekintettel szólott a tárgyhoz. Könyves-Tóth [Kálmán] Kardos néhány érvét támasztotta 
alá, Szász Béla pedig a felszólalásokat összegezte. A végén az előadó Kardos Béla nagy 
alapossággal és frappánsul válaszolt az elhangzottakra."40 

A vitaest hozzászólói közt több ismeretlen névre figyelünk fel. Dr. Kemény Gábor 
(1883—1948) nyugalmazott Torda-Aranyos vármegyei főispán azonos a neves kommu-
nista pedagógussal (akinek tanulmányírói munkássága mindmáig felfedezésre vár!).41 

Kemény Gábor jóval idősebb a barthásoknál, így nem lesz a Társaság tényleges tagja, de 
eljár előadásaikra és vitaestjeikre, írásaiban pedig jóindulatúlag ismerteti törekvéseiket. így 
nem másokkal az ismertetett vitaest után a kolozsvári Korunkban szenvedélyes hangú tanul-
mányban kell Szabó Dezső — akinek regényei a földhöz való visszatérésnek „a világiroda-
lomban is páratlan erővel" készített rajzai - védelmére. Szót ejt januári élményéről is: 
„Erdélyből és a régi Magyarország más részeiről Budapestre vetődött fiatalok társasága 
(Bartha Miklós Társaság) vitaestéken foglalkozik Szabó Dezső gondolatrendszerével. [ . . . ] 
S akinek iskolája van, azé a jövő. 2 

Kemény Gábor Szabó Dezsőről alkotott messzemenően toleráns véleménye a későbbi 
években alig módosul.43 

Vass László (1905—1950), a rozsnyói születésű kitűnő publicista is a Szabó Dezső-es-
ten tűnik fel először a Bartha Miklós Társaságban. Minden bizonnyal 1926 decemberében 
szervezték be őt is és Erdődi Lajost is. Mindkettőjük nevével és működésével még sokszor 
fogunk találkozni. 

Az ismertetett vitaesten tehát a Bartha Miklós Társaság ifjúsága elfogadta Szabó Dezső 
eszméit. Ebben nincs semmi csodálatos. A tízes évek közepétől az ifjúság újabb nemze-
déke esküdött fel Szabó Dezső zászlajára, hogy aztán - kevés kivétellel - hamarosan 

4 0 L. a 30. sz. jegyzetet. 
4 1 Rövid életrajzát közli Soós Pál: Utószó c. írása, Kemény Gábor: Szabó Ervin és a magyar 

társadalom szemlélet c. posztumusz könyvében. Bp. 1977. 1 9 5 - 2 0 3 . 
43Kemény Gábor: Szabó Dezső' és a magyar sorsprobléma. Korunk, 1927. szept. II. évf. 9. sz. 

5 9 3 - 6 0 0 . Vö. Nagy Péter: Szabó Dezső. Bp. 1964. 4 2 4 - 4 2 5 . 
4 3 L. pl. Kemény Gábor: A magyar középosztály ideológusai. Korunk, 1933. jún. VIII. évf. 6. sz. 

4 2 5 - 4 3 3 . és a 41. sz. jegyzetben említett - 1938-ban írt - művét. 
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megtagadja . . , 4 4 1927-ben az ekkor már - és még! - marxista, a kommunistákhoz 
közelálló fiatal író, Kodolányi János meglepően tisztán látja a magyar ifjak bálványát: 
„ . . . Szabó Dezső is egyik típusa annak a magyar középosztálybeli embernek, aki egyik 
lábával még a régi, hűbéri társadalom ideológiájában él, a másikkal a szocializmus 
ideológiájában, míg a szíve a mindinkább levegőtlenné és miazmássá váló kapitalizmus 
szférájában van."4 5 A Segítség! című regénytrilógia elemzése közben máig érvényes 
szavakkal bírálja Szabó Dezső — a barthásokra is ható - parasztideológiáját: 

„Szabó Dezső azok közé tartozik, amilyenek mostanában igen sokan vannak: szenti-
mentális jóságömlengések közepette rajzol maga elé egy valójában nem létező és logikai-
lag el sem képzelhető parasztot, amelyről azt hiszi, hogy az egész országban egyetemle-
gesen érvényes, e körül a paraszt körül vázolja fel műállamát s így igen egyszerűen 
elképzelve, hogy csak egy rugót kell megnyomni és a séma-paraszt működni fog a világ 
végezetéig, mindent megoldottnak vél. Regényében a paraszttal kapcsolatosan olyasmiket 
mond, amelyek mosolygásra késztetik nemcsak azt, aki valaha egy óránál többet töltött 
paraszti körben, hanem azt is, aki Móricz Zsigmondot olvasta."46 (Gondoljunk a meg 
nem értett zseni, a Szabó Dezső-alteregó főhős: Boór Bálint városi, nosztalgiás „faluzá-
sára" vagy a somogyvári aratóünnep műparasztjaira!) Pedig — folytatja Kodolányi — „A 
paraszt alapos ismerete nélkül sem a jövő magyar politika, sem a jövő gazdasági rend nem 
képzelhető el és talajtalan fantazmagória csupán. Semmivel sem járul hozzá annak a 
mélységes szakadéknak az áthidalásához, amely a magyar intelligencia: a magyar államélet 
irányítói és a nép között tátong."4 7 

E szakadék áthidalására szövetkezik majd - egymással állandó kapcsolatban és kölcsön-
hatásban - a csehszlovákiai Sarló és a magyarországi Bartha Miklós Társaság ifjú-
sága . . . A Bartha Miklós Társaság falu-koncepciójának kidolgozásában igen nagy szerepe 
lesz az eddig még nem említett Fábián Dánielnek és - a Ki a faluba című röpiratukat 
végső formába öntő - József Attilának. 

Fábián Dániel (Köveskál, 1901-1980) 1926 decemberében lett a Bartha Miklós Társa-
ság tagja, fél év múlva pedig ügyvezető elnöke. A tizenkilences magatartásáért a pápai 
református kollégiumból kizárt fiatalember a csurgói református gimnáziumban érettsé-
gizett és 1920-ban beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karára.48 

1921 októberében a Hársfa utcai Diákok Házában talál szállást s az itteni református 
egyetemi hallgatókkal együtt az 192l-es királypuccsban Károly király csapataihoz pártol 

4 4 A szocialista Kassák Lajos első folyóirata, A Tett is Szabó Dezső programadó vezércikkével 
indul, Kassák csak jóval később, a forradalmak bukása után számol le végleg Szabó Dezsőről alkotott 
illúzióival. Szabó Dezsőt bíráló írásait 1. Kassák Lajos: Csavargók, alkotók. Válogatott irodalmi 
tanulmányok. Bp. 1975. 174-193. 

4 5Kodolányi János: Szabó Dezső és a „Segítség!" Szintézis. II. köt. Bp. 1927. 43. L. még: - Esti 
beszélgetés I—II. 2. kiad. Bp. 1944. 2 8 8 - 2 8 9 . 

4 61.m. 41., illetve 287.1. 
4 7 L. a 46. sz. jegyzetet. Itt jegyezzük meg, hogy Féja Géza önéletírásában (Szabadcsapat. Bp. 

1965. 83. 1.) azt állítja, hogy a Segítség! tragikus sorsú köl tő hősének, Baczó Mózesnek a modellje 
sajátmaga volt és — József Attila. Ezt az adatot a regény elolvasása nem erősíti meg s az életrajzi 
tények is ellentmondanak. Az 1925-ben megjelent regény írása előtt József Attila mindössze egyszer 
járt Szabó Dezsőnél, Szegeden, aki durván elutasította. Vö. Szabolcsi Miklós: Érik a fény. József Attila 
élete és pályája 1923-1927 . Bp. 1977. 199 -200 . 

4 e Szçr Rezső: Fábián Dániel. Fábián Dániel: József Attiláról. Bp. 1974. с. könyvének „fülszövege". 
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— mint tudjuk, a Szefhe Mikes zászlóalja az ellenkező oldalon állt! —; csakhogy a gyűlölt 
Bethlen-rezsim elbukjon.49 Szervezőkészsége korán kitűnik. 1924. december 1-vel 
megalapítja a Haladó Magyar Ifjak Asztaltársaságát, melynek tagja lehet minden „vérsé-
gileg ifjú magyar". Gépiratos programjuk szerint: „Csak a nacionalista szocializmus 
építheti fel romjaiból a szétzüllött Európát. Asztaltársaságunk célja, hogy az ifjúság 
progresszív nacionalista elemeit egy baráti társaságba egyesítse és előkészítse eszméink 
hirdetésére megalakítandó ifjúsági egyesület munkálatait." A meglehetősen jobboldali ízű 
felhívást kilencen írták alá, köztük Fábián elválhatatlan barátja, Erdődi Lajos jog-
hallgató.50 A következő évben, szigorló orvosként az ifjú Erődi Harrach Béla által 
létesített újpesti Főiskolai Szociális Telepre költözött Fábián Dániel. Itt az esti órákban 
német nyelvet oktatott a Telep munkásainak és a vasárnapi matinékat is ő szervezte. Ez a 
munka egy esztendeig tartott. 1926. október 31-én Fábián Dániel megszerezte orvosi 
diplomáját és a Hermina úti Bethesda kórházban kezdett gyakorló orvosként dolgozni. 
Bizonyára korábban is hallott a Bartha Miklós Társaságról, az alapítók közül néhánnyal 
már a korábbi években is találkozott. 1926 decemberében diákkori jóbarátja, Könyves-
Tóth Kálmán elvitte Bauer Imre - a Társaság főtitkára - lakására. Itt a jelenlevő Szász 
Béla felszólította, hogy kapcsolódjon be a Bartha Miklós Társaság munkájába.s 1 (Szász 
Béla bizonyára nem gondolta, hogy legaktívabb riválisának egyengette az ú t j á t . . .) 

Az 1927. január 20-i Szabó Dezső vitaest után - február 19-én — a farsangra való 
tekintettel „tánccal egybekötött műsoros családi estét" rendezett a Társaság.5 2 Március 
10-én Asztalos Miklós elnök előadásával - Erdélyi autonomista törekvések — folytatódott 
az egyesületi munka.5 3 (Valószínűleg ez volt a X. vitaest. Az előadásra a Turul Klub 
Főherceg Sándor utca 26. sz. alatti termében került sor. Az előadás szövegét nem 
ismerjük. Asztalos Miklós minden bizonnyal a már 1925-ben a Bartha Miklós Társaság 
Évkönyvében Az erdélyi tudat kialakulása címmel közreadott kutatásai újabb eredményeit 
közölte a megjelentekkel. Számos kisebb tanulmány után több monográfiája is megjelent 
e kérdésről a későbbi években.54 

Ezután két hónapig szünetelt a Társaság működése. A szünetet Szörényi Sándor 
alelnök kiválása és Fábián Dániel ügyvezető alelnökké való megválasztása zárta le. A 
válságról április 30-i levelében Szász Béla a következőképpen informálta a Társaság Pécsett 
élő elnökét: „A ma tartott elrtöki értekezleten a régi viszálykodás véglegesen kitörésre 

" ' F á b i á n Dániel szíves közlése. (Asztalos Miklós így emlékezik Fábiánnal való megismerkedésére: 
„Fábián Dániel nem volt ismeretlen eló'ttem. Még 1922-ben megismerkedtem vele, amikor mint 
katonáskodó medikus egy újpesti katonakórházban tevékenykedett s az akkor ott betegeskedő' Joó 
Tibor barátom meglátogatásakor ismerkedtünk össze." Adatok, 79.) 

! 0 O S Z K . Fond 71 /54-2 . 
5 1 Fábián Dániel szíves közlése. Vö. Fábián Dániel: A Bartha Miklós Társaság Története 

1925-1931-ig. [A továbbiakban: A BMT története] Kézirat. 7.1. OSZK. Fond 71/43. 
5 2 A meghívó özv. Csanády Györgyné tulajdona. A műsoros est 1927. február 19-én szombaton 

este 8 órakor kezdődött, valószínűleg egy magánlakásban (VII. Wesselényi u. 24. félemelet $.). 
Szereplői: Fittlerné Lady Erzsébet, Walton Lily, vitéz Szirényi Károly, Gidófalvy Ilonka, Szokolayné 
Tompa Márta, Szémán Imre és dr. Molnár Jenő. 

5 3 A meghívót Asztalos Miklós megőrizte. Vö. Magyarság, 1927. márc. 9., Dunántúl (Pécs), 1927. 
márc. 10., Asztalos Miklós: Adatok, 7 7 - 7 8 . 

54P1. Kossuth Lajos kora és az erdélyi kérdés (1928), A történelmi Erdély. Szerk. Asztalos Miklós. 
Bp. 1936. 
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jutott. A márc. 10-e óta folyó tétlenségért Szörényi alelnök úr engem, ki március végéig 
beteg voltam, tett felelőssé, amit visszautasítottam. A kölcsönös szemrehányások azzal 
nyertek befejezést, hogy Szokolay [Béla] félrevonulását bejelentve, eltávozott. A vitát 
Kardos Béla egy közbevetése mérgesítette el. A végén Szörényi Sándor úr kijelentette, 
hogy mivel a társaság másként nem érvényesül, ő átveszi az elnökséget. [Kiemelés: T.J.] 
Ennek bejelentését, mint minden jogalapot nélkülözőt, visszautasítottam, mire ő bejelen-
tette az alelnökségről való lemondását. Ezt én tudomásul vettem. Szörényi úr erre kijelen-
tette, hogy a választmányi gyűlésre sem jön el ."5 5 

A levélíró a május 4-re összehívandó választmányi gyűlésen az „új tisztikar delegálását" 
halaszthatatlannak tartja. Asztalos Miklóst pedig maga és társai hűségéről biztosítja. 
Valószínűleg ekkor, 1927. május 4-én választották ügyvezető elnökké Fábián Dánielt.56 

1927. május 21-én A magyar ifjúság Móricz Zsigmond ünnepén a Zeneakadémia 
nagytermében már Fábián Dániel üdvözölte a Bartha Miklós Társaság nevében a jeles írót. 
Az ünnepség rendezőbizottságának főtitkára dr. Erdődi Lajos volt, az egyik központi 
titkár pedig Kertész Dániel. A 470 tagú rendezőség között a Társaság következő tagjait 
találjuk: dr. Ajtay Miklós (Párizs), Basilides Barna, dr. Erdődi Lajos, dr. Fábián Dániel, 
Kardos Béla, Kertész Dániel, Langhoffer Pál, dr. Moravek Endre, Olt Károly, Szász Béla, 
Némethi Szokolay Béla, Szörényi Sándor László és Vass László.5 7 Az ünnepségen, melyen 
Szabó Dezső és Kosztolányi Dezső tartott előadást Móricz Zsigmondról, minden bi-
zonnyal a legérdekesebb Rudnay Gyula festőművész felolvasása volt: A magyar népköl-
tészet hatása a képzőművészetre. Tudomásunk szerint ez az első kísérlet a népművészet-
ből megújuló magasművészet - az ún. „bartóki szintézis" — elméletének képzőművészeti 
alkalmazására. 

Az „ötszáz" — valójában: négyszázhetven — diák névsorában szereplő Olt Károly 
(Zágráb, 1904) Bartha Miklós Társaság-beli szerepléséről ez az első adatunk. Olt Károly -
aki később a Társaság balszárnyának egyik vezetője lesz — 1925 őszén kezdte meg 
egyetemi tanulmányait s ugyanakkor lett az amerikai World's Student Christian Fédéra-

5 'Asztalos Miklós: Adatok, 78. Szörényi Sándor magával vitte a Bartha Miklós Társaság névsorát s 
így a meghívók elküldését megnehezítette. L. erró'l Szász Béla-Fábián Dánielnek. Bp. 1927. VII. 20. 
OSZK. Fond 71 /55-4 . 

5 6 Emlékiratában Fábián Dániel úgy emlékszik vissza, hogy a májusi választmányi gyűlés bizott-
ságot küldött ki Szörényi Sándor megbékítésére. Ez nem sikerült, ezért 1927 júniusában a választmány 
újabb gyűlése Szörényi helyére Fábiánt választotta ügyvezető elnökké. (Fábián Dániel: A BMT 
története, 17-19 . ) Az esetleges júniusi választmányi értekezletnek nincs semmi nyoma. Valószínűbb-
nek tűnik, hogy már május 4-én megválasztották Fábiánt, aki ezután - május 21-én - jogosan 
képviselhette a barthásokat az ifjúság Móricz Zsigmond-ünnepélyén. 

5 1 A műsorfüzetet 1. OSZK Fond 71 /56 -1 . Móricz Zsigmond köszöntése aPes t iNap ló szerint így 
zajlott le: „A pápai, sárospataki, budapesti teológusok küldöttei mellett köszöntő szavakat mondott a 
magyar ifjúmunkások megbízottja, Szakasits Antal. Egybefonódtak az Otthonnak, az Újságíró-egyesü-
let szónokának szavai a MEFHOSZ szónokának szavaival, beszélt a kerületi diákszövetségek küldöttje 
és körülbelül tizenöt más diáktestület [köztük a Bartha Miklós Társaság - T. J.] v e z e t ő j e . . . " 
(Páratlan lelkesedéssel ünnepelte szombat este a magyar ifjúság Móricz Zsigmondot. = I.h. 1927. május 
22. 78. évf. 116. sz. 16. Móricz Zsigmond Vallomását 1. и.о. 2 - 3 . 1.) Vö. Móricz Zsigmond 
negyedszázados írói jubileuma a Zeneakadémián. Népszava, 1927. május 22. LV. évf. 116. sz. 
11.; Schöpflin Aladár: Móricz Zsigmond és az ifjúság. Nyugat, 1927. jún. 1. XX. évf. 11. sz. 927. Saját 
szerepéről Fábián Dániel tájékoztatta e sorok közlőjét. 
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tion által fenntartott budapesti Diákok Háza (Hársfa utca 59/b) lakója. Itt ismerkedett 
meg Erdődi Lajos joghallgatóval, aki hamarosan elhívta a Bartha Miklós Társaság rendez-
vényeire.58 (Mint tudjuk Fábián Dániel is a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszö-
vetség otthonában lakott.) 

Az év második felében több kísérlet is történik a Társaság működésének kiterjeszté-
sére, új tagok verbuválására. Az ügyvezető elnök júliusban a Pesten elérhető tagokat 
megbeszélésre hívta a Dénes-étterembe. Közölte, hogy a tagság csak formális, mert tagsági 
díjat alig fizet valaki - legkevésbé a vezetőség! Ez így nem mehet tovább! Rados K. Béla 
hatalmas kulturális mozgalmát sürgetett, Pásint Ödön radikálisan kívánta átszervezni a Tár-
saság életét a szociális és nemzeti gondolat jegyében. Terve a jobboldali pártalakítási kísér-
let első csírájának tekinthető. E terveket elutasította Fábián, mert szerinte a Társaság nem 
politikai, hanem szellemi központ kell legyen!5 9 

A megújulási törekvések egyik állomása a Gábor Áron Székely Munkásszövetséggel 
való kapcsolatfelvétel. A Gáomsz-kapcsolatot Szász Béla kezdeményezi, aki a Munkás-
szövetség vezetője (!) lesz. Igen érdekes Szász Béla 1927. szeptember 8-i feljegyzése, 
melyben immanens elemzést ad a Társaság eddigi működéséről, ideológiájáról és a tagto-
borzás lehetőségeiről. Emiatt teljes egészében közöljük. 

„Régebbi megbeszéléseink során már kialakult az a vélemény, hogy míg a társaság csak 
a maga zárt körletében dolgozik, nemcsak hogy eredményes társadalmi munkát nem* 
végezhet, hanem saját tagjai előtt sem lesz vonzó és vitaelőadásai, kiadványai dacára sem 
tud közönséget teremteni, sem pedig szélesebb intellektuális körök érdeklődését felkel-
teni. 

Ezen megfontolás alapján három terv vetődött fel. Az egyik a Szörényi—Kardos-féle, 
mely szerint Szabó Dezső és egy pár más modern írói és művészi nagyság uszályába kell 
bekapcsolódni és minden öncélúságot a priori kétségbevonva, egyszerű másoló munkát 
folytatva, visszaadjuk társadalmi téren azt, amit ők mint eszmét, mint gondolatot fölve-
tettek. 

A másik felfogást Csipán és a többi székelyek (Máyer, Vankay) képviselték. Ezen 
felfogás szerint elsősorban a már meglevő egyetemi szervezetekre kell támaszkodnunk és 
ügyes diplomáciával meg kell szereznünk ezeket a tömegeket a mi intellektuális munkánk-
hoz, mint egyedül számbajöhető emberanyagot. 

Ezzel a két felfogással szemben, természetesen tekintetbe véve annak gyakorlatilag 
értékesíthető oldalát, Langhoffer és én arra törekedtünk, hogy a társaság működési 
irányát kivetítsük az életbe. Ezért voltunk mi ketten s velünk együtt Könyves-Tóth 

5 8 Olt Károly szíves közlése. 
59Fábián Dániel: A BMT története, 2 1 - 2 2 . ; O S Z K Fond 7 1 / 5 4 - 1 0 . Hasonló hangnemben értékeli 

a Társaság munkáját és feladatait Szász Béla 1927. július 6-án, Könyves-Tóth Kálmánnak írt levelében: 
„Szombati értekezletünkön [1927. július 2. - T. J.J, melyen nagy sajnálatunkra nem vettél részt, 
elhatároztuk, hogy egy tízes bizottságot küldünk ki a BMT, ügyeinek likvidálására és őszi működésünk 
előkészítésére. Ebben a bizottságban, mely legközelebb júl. 16-án 7 órakor Bauer Imre lakásán (Horthy 
M. út 18.) jön össze, Te, K.[ardos] Béla, L.[anghoffer] Pali агта vagytok felkérve, hogy dolgozzatok ki 
egy reális és megvalósítható programot. Kérlek tehát, hogy vegyed fel velük az érintkezést. [. . .] 
Szeretném, ha már a sok frázisnak vége lenne és a töméntelen sok irodalompolitikai kárórágás helyét, 
ha lassúbb menetű is, de egészséges és állandó társadalompolitikai munkálkodás váltaná fel ." (A levél 
özv. Könyves-TóthKálmánné tulajdona.) 
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mindig az évkönyv gondolata mellett, majd amikor az kiadatott, egy folyóirat kiadása 
mellett. 

Ezzel egyidőben Langhoffer felvetette azt a gondolatot, hogy meg kell teremtenünk a 
közvetlen kapcsolatot a vidéki és megszállt területi sajtóval. Ezt az elképzelést betetőzte 
az, hogy állandóan szorgalmaztuk a propaganda és vitaelőadásokat és igyekeztünk meg-
szervezni a munkáselőadásokat, mivel azután kiléphettünk volna az intellektuális idegőrlő 
és bomlasztó kérődzés szűk hátteréből a társadalmi szervezés tág horizontú munkaterü-
letére. Csakhogy hiába beszéltünk. Az értekezletek elláttak bölcs tanácsokkal, de komoly 
munkára nem volt kapható senki sem, mert kétségtelen könnyebb Szabó Dezsőt és Móricz 
Zsigmondot idézni, filologizálni, tervezeteket gyártani, mint dolgozni. 

Ennek a beteges tevékenységnek véget kell vetni! az ifjúság tömegeit ekként megszer-
vezni nem lehet, mert minden cselekvőképes embert elriasztunk magunktól. Össze kell 
állítanunk egy olyan tisztikart, amelynek ha nem minden tagja író vagy művész, de 
művelt, erős akaratú férfi, aki a társadalomtudományokkal nemcsak elméletileg foglal-
kozik, hanem elsősorban a társadalompolitika érdekli. 

Ki kell lépni az életbe, ha eredményes munkát akarunk végezni. 
Ehhez az első lépés volt, hogy a magam részéről irányitólag beavatkoztam a Gábor 

Áron Székely Munkásszövetség újjászervező munkájába. A székely szervezetek mellett 
most már egyedül csak rajtunk múlik, hogy miként építjük ki többi külső kapcsolatunk és 
hogy miként állítjuk össze propaganda programunkat. 

Első lépésként szolgálna ilyen irányú munkánkhoz a négy periférián rendezendő 
ünnepélyünk, második lépés volna a Zeneakadémián rendezendő matinéval végződő s a 
Gáomsz, Szefhe, Rákóczi F. T.-gal együttesen megrendezendő emlékünnepélyünk. 

Ezért javaslatom a következő, amikor hozzálátunk, hogy a társaság tagjainak a létszá-
mát növeljük, ugyanakkor gondoskodjunk ahhoz [sic!], hogy az előzőhöz hasonló ünnep-
ségekkel — ideszámítódik a hírlapi és vitaelőadási propaganda — a társaságunkat ismertté 
tegyük. 

Ha ehhez hozzáteszem azt, hogy egy működő tisztikar mindent 100%-ig meg fog 
tudni oldani, úgy hiszem, sikerült egy reális és közeli programot nyújtanom."6 0 [Ki-
emelések: T. J.] 

Szász Béla feljegyzése önmagáért beszél. Helyesen látta a Társaság szellemi profilja 
kialakítására irányuló törekvéseket. Már ekkor, 1927 szeptemberében elhatárolta magát 
Szabó Dezső ideológiájának megvalósításától, mely később, 1928 őszétől 1930 nyaráig 
döntően meghatározta a barthások tevékenységét. Saját elképzeléseit nem a meglevő 
egyetemi szerveztek révén kívánta elérni, hanem szélesebb társadalmi bázison. Ideálja -
feljegyzése tanúsága szerint - az olyan „erős akaratú férfi", aki a társadalompolitikával 
gyakorlatilag foglalkozik. Nem rajta múlott, hogy politikai terveit a Társasággal csak kis 
mértékben tudta elfogadtatni s ezért, két év múlva - részben a barthásokra épülő - saját 
pártot szervezett. Újdonság e jellegzetesen értelmiségi - mondhatnánk: bölcsész - csopor-
tosulás történetében a munkásság bevonására irányuló kísérlet. (Ez a későbbiekben - ha 
lehet: még rosszabb formában — megismétlődik). 

6 0 A Bartha Miklós Társaság cégjelzéses levélpapírján írt feljegyzés (Elnöki iratok, 526/1927). 
OSZK Fond 71 /54 -3 . Vö. Fábián Dániel: A BMT története, 22. Fábián szerint a Gáomsz székháza a 
Mérleg utcában volt. 

323 



/ 

Ugy tudjuk, hogy a Bartha Miklós Társaság már 1927 szeptemberében műsoros estet 
rendezett a munkásoknak - minden bizonnyal a Gábor Áron Székely Munkásszövetség 
tagjainak - , ez azonban „a teljes részvétlenség mellett nagy anyagi és erkölcsi károkat 
okozott a Társaságnak."61 Ugyancsak 1927 szeptemberében, a választmányi ülésen 
Fábián Dániel ismertette a Rothermere-akció fontosságát és javaslatára a Társaság csatla-
kozott a Revíziós Ligához.62 

Október 23-án közös akcióval folytatódott a munkássággal való „barátkozás". Az 
Országos Történelmi Ereklyemúzeum, a Bartha Miklós Társaság, a Gábor Áron Székely 
Munkásszövetség, és a Szefhe Bartha Miklós halálának 22. évfordulója alkalmából közös 
emlékünnepélyt rendezett a Városligetben, majd megkoszorúzták Bartha Miklós sírját a 
Kerepesi temetőben. A nyomtatott meghívót, mely „vezérként" (!) említi Bartha Miklóst, 
dr. Fábián Dániel, dr. Szász Béla és Sikolya Lajos írta alá.6 3 A sírnál Csanády György 
szavalt, majd Szász Béla mondott emlékbeszédet.64 

Több hírünk a Gáomsszal való együttműködésről nincs. Október 29-én, hosszas 
szünet után, folytatódik a Társaság vitaestsorozata. A XII. vitaesten Erdődi Lajos tart 
előadást a Földreformról. Szerinte csak a földértékadó bevezetése oldhatja meg e súlyos 
problémát, vagyis georgista nézeteket képvisel.65 A XIII. vitaest előadója Szász Béla. A 
téma: Revízió és autonomizmus.66 A választmány már szeptemberben csatlakozott a 
Revíziós Ligához, Szász Béla most a nagyobb nyilvánosság előtt ismerteti a vezetők 
elképzeléseit. Az előadó az ország nemzetiségeinek megadandó autonómiával véli a 
trianoni béke előtti állapotokat visszaállítani. Mint tudjuk, az autonómiát és föderációt 
hirdető elméletek szépséghibája, hogy legalább ötven évvel elkéstek . . . A földreform 
kérdése ismét felmerül a XIV. vitaesten (Pásint Ödön : Kultúrfölény és kultúrproletariátus 
- 1927. november 23.). Az előadó bírálja Klebersberg Kunó hírhedt kultúrfölény-elmé-
letét. Szerinte kultúrfölényről csak a kultúrproletariátus megszüntetése után beszélhe-
tünk. És ez csak a földreform révén érhető el.6 7 A XV. esten, december 4-én Kodolányi 
János tartott előadást Az egykéről.68 Bevezetőül Fábián Dániel ismertette Kodolányinak 
nemrég megjelent A hazugság öl című emlékiratát és kijelentette, hogy a mai előadását a 
Társadalomtudományi Társaság részére készítette az író, de ott nem tarthatta meg . . . A 
XVI. vitaest - s egyben az 1927-es év - utolsó előadója Rados K. Béla alelnök (Az 
európai kultúra válsága). Szabó Dezsőre hivatkozik, aki a magyarság megújhodását a 

" O S Z K . Fond 7 1 / 5 4 - 1 0 . 
6 2 L. az előző jegyzetet. 
6 3 A meghívó Csanády Györgyné tulajdona. A felhívás utolsó sorai: „Menekültek, magyarok, 

legyetek ot t valamennyien! Ti anyák! Hon leányai! Fiúk! hozzatok egy, egy szál virágot a vezér 
emlékének." 

64Fábián Dániel: A BMT története, 23.; OSZK. Fond 7 1 / 5 4 - 1 0 . Vö. Emlékünnep Bartha Miklós 
szobránál. Magyar Hírlap, 1927. okt. 25. XXXVII. évf. 242. sz. 7. A tudósításból megtudjuk, hogy az 
ünnepségen részt vett Bartha Miklós özvegye is. Hozzá Csanády Györgyöt rokoni szálak fűzték. Bizo-
nyára ezért (is) szavalt ő a sírnál. 

" O S Z K . Fond 7 1 / 5 1 - 1 0 . Az est hozzászólói: Kemény Gábor, Szász Béla, Kardos Béla, Pa-
taky . . . és Fábián Dániel. 

66Szász Béla: Nemzetiségpolitikánk válsága. A dunai kérdés. Bp. 1932. 31; 1. még az előző 
jegyzetet. 

" O S Z K . Fond 71/54-10. ;Fábián Dániel: A BMT története, 24. 
6 8L. a 67. sz.jegyzetet;FűftianDániel: 1. m. 25. 
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parasztságtól várja . . , 6 9 A Bartha Miklós Társaság fentebb vázolt három irányzata közül 
tehát 1927 végére a Szabó Dezső-vonal kerekedik felül. A következő évben állásfoglalá-
sukat a szélesebb tömegekkel is megismertetik. 

1928 januáijában megjelenik a Hídban Szász Béla A gracchusi földreform című 
tanulmánya, a szerkesztő alábbi jegyzetével: „A HÍD eredeti programjának megfelelően e 
tanulmánnyal beindítja társadalom, gazdaságpolitikai és nemzeti kisebbségi rovatát. A 
szerkesztőségnek sikerült a Bartha Miklós tudományos és irodalmi Társaság közreműkö-
dését biztosítani."70 Aki e jegyzetet írta: Csanády György (Székelyudvarhely, 1895. - Bp. 
1952). Nevével már az Űj Élet körüli bonyodalmaknál is találkoztunk. Ő szerkeszti a 
Híd-at, a Collégium Transsilvánicum nevű eszmei szervezet - valójában a Szefhe — 
irodalmi, művészeti és társadalmi folyóiratát. A reprezentatív kiállítású - és tartalmú! — 
folyóirat első száma 1927 áprilisában jelent meg. A Bartha Miklós Társaság tagjai hamaro-
san a Híd munkatársai lettek, 1927-ben többek között Ajtay Miklós, Asztalos Miklós, 
Bosin Endre, Pásint Ödön, Szokolay Béla és Vass László írásai jelentek meg a Híd-ban. 

Csanády Györgyöt, a Szefhe egyik alapítóját,71 a barátai által „Csé. Ady"-nak becé-
zett fiatal költőt Szász Béláék korán bevonták a Társaság munkájába. Ezt viszonozta 
Csanády a Híd szerkesztőjeként, s 1928 januárjától fokozottabb teret adott a barthások 
írásainak. (Ezután tűnik fel a Hídban Könyves Tóth Kálmán, Rados K. Béla, Szász Béla, 
Fábián Dániel és — Kessler-Balogh Edgár!) A folyóirat könyvkiadóként is jelentkezik, 
1928 márciusában a HÍD-könyvtár 1. (és utolsó) számaként megjelenteti Asztalos Miklós: 
Kossuth Lajos kora és az erdélyi kérdés című tanulmánykötetét. A januári „fúzió" után -
mert lényegében erről van szó! — a Híd hirdeti a Társaság tagjainak műveit; Asztalos 
Miklós, Könyves-Tóth Kálmán köteteit és a Bartha Miklós Társaság 1925-ös évkönyvét, 
sőt a Társaság vitaestjeiről is hírt ad.72 1928 elején tehát úgy tűnik, hogy a Bartha Miklós 
Társaság végre megfelelő szócsőhöz jutott s alapszabályainak jóváhagyása is folyamatban 
van. 

1928. február 16-i dátummal a Társaság valamennyi tagja nyomtatott felszólítást kap, a 
következő szöveggel: 

KEDVES BARÁTUNK! 

Közeledik a társaság megalakulásának harmadik évfordulója. A társaság ügyeit jelenleg 
intéző vezetőség mindent megtesz oly irány ban, hogy alapszabályaink végre-valahára jóvá-
hagyassanak, ami néhány hét alatt be fog következni. A közeledő közgyűlésre tekintettel, 
tisztelettel felkérünk, méltóztassál nyilatkozni, hogy a társaság végleges megalakulásában 
részt óhajtasz venni, ha igen, mely munkakörben. [. . . ] Felkérünk tehát, hogy f . évi 
március 10-ig méltóztassál nyilatkozni: 

6 9 L. a 68. sz. jegyzetet. 
7 0 Híd , 1928. jan. I l .évf . 1. sz. 21. 
7 1 L. erről Csanády György: A májusi Nagyáldozat ceremóniája. Bp. 1941. Szefhe. 3 - 4 . Incze 

Antal, Kolosváry Borcsa Mihály, Zakariás Gergely Sándor és Csanády György voltak a Szefhe alapítói. 
7 2 A Híd 1928. februári számának hátsó borítóján hirdeti a Bartha Miklós Társaság XX-XXII . vita-

estjét. A XX. vitaestet eszerint Fábián Dániel: A földmunkásság problémája c. bevezető előadása nyitotta 
volna meg március 3-án. Tudomásunk szerint ez elmaradt s a XX. vitaestre március 7-én került sor (Asz-
talos Miklós: Kossuth és az erdélyi unió). 
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1. A társaság tagja óhajtasz-e maradni? 
2. Melyek az észrevételeid a múltat és 
3. javaslataid a jövőbeli működésünket illetőleg? 
A szóbeli vagy írásbeli válasz elmaradását, nagy sajnálatunkra, a. társaságból való 

kilépésed jeléül fogjuk tekinteni. 
Ezen felhívást megküldtük a társaság valamennyi tagjának, az aláíróknak is." 
Végül közlik a „tízes előkészítő-bizottság" névsorát: a bizottság elnöke dr. Fábián 

Dániel, jegyzője Keresztes Ernő, tagjai pedig dr. Csipán János, Kardos Béla, ifj. Könyves-
Tóth Kálmán, Langhoffer Pál, dr. Moravek Endre, dr. Öhlschläger Andor, Pásint Ödön és 
dr. Szász Béla. A válaszokat dr. Fábián Dániel címére - VI. Hermina út 39, Bethesda 
kórház — kérik.7 3 

Ez bizony szabályos tagrevízió, Fábián Dániel vezetésével. A végleges megalakulásra 
való utalás furcsának tűnik a hároméves működés ismeretében. Arról van itt szó, hogy a 
Társaság ez idő alatt, alapszabályai jóváhagyásáig, csak mintegy „féllegálisan" működhe-
tett s a legalitás bevezetéséig Fábiánék rendezni kívánták soraikat. 

A vitaest-sorozat is folytatódott. A XVII. est előadója Zajti Ferenc. Erdélyország Kelet 
kapuja című felolvasásában bizonyára a hun-székely-magyar rokonság gondolatát ismer-
tette.7 4 E témakörben 1928-ban könyve is jelent meg - A hun-magyar őstörténelem (Uj 
szempontok a magyar őstörténet feltárásához) Aveszta-könyvtár 16. — s az „új szempon-
tok"-at, vagyis a turanizmust, melynek prófétájául szegődött, Zajti Ferenc „hozta" a 
Bartha Miklós Társaságba. (N. b. Említett könyve egyik példányát a következő szavakkal 
dedikálta: „József Attilának a magyar írás mesterének tiszteletem jeléül Zajti Ferenc."7 5 

Bizonyára véletlen egybeesés, hogy a Magyar írás című folyóirat - melynek József Attila 
munkatársa volt! - szerkesztője, Raith Tivadar is a turanizmus híve lett. Raith barthás 
szerepére még visszatérünk.) 1. Tamkó Sirató. 

1928 februáijában még két vitaestről tudunk. Az első (a XVIII.) alkalommal dr. Kul-
csár András beszélt A Magánvalóról, az emlékezők szerint meglehetősen zavarosan.76 A 
XIX. vitaesten Raith Tivadar ismertette az Európai kultúrák-ról kialakult nézeteit. A 
magyarság, mondotta, népi kultúrájában, lelkében közelebb áll a szlávokhoz, mint a ger-
mánokhoz; ezért egészséges, a faj kulturális erejét szolgáló kultúrkapcsolatokat csak a 
szlávokkal lehet fenntartani. A vitában részt vett Asztalos Miklós, Zajti Ferenc, Szathmár* 
Sándor, Koczkár [? ] Emő és G. Nagy László.77 Raith Tivadarral — mint már említettük 
— másodszor is hangot kapott a turanizmus a Bartha Miklós Társaságban. Raith nézeteit 
világháborús tapasztalataira alapozta, amikoris a megszállt területek orosz muzsikjai és a 
magyar parasztok életformája, lakása, ruházata stb. között számos egyezést „fedezett 
fel".7 8 Zajti Ferenc és Raith Tivadar elméletei nagymértékben befolyásolták Fábián 
Dánielt az 1928-as év őszén előadott „turáni-szláv-magyar parasztállam "-koncepciójá-
nak kialakításában ! 

" O S Z K . Fond 71 /55 -1 . 
7 4 OSZK. Fond 71 /54-10 . ; Fábián Dániel:/! BMT. története, 25. 
7 5 Tasi József: József Attila könyvtára. ITK, 1976. LXXX. évf. 3. sz. 389. 
7 6 OSZK. Fond 71 /54-10 . ; Fábián Dániel: A BMT története, 26. 
7 7L. a 76. sz. jegyzetet. 
7 8 Vö. Raith Tivadar: Kelet-Európa ismeretlen föld. Magyar írás, 1927. VII. évf. 2. sz. Különszám a 

kelet-európai kérdésről. 5 - 1 2 . 
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A XX. vitaest március 7-én volt a Fővárosi Könyvtárban. Asztalos Miklós Kossuth és az 
erdélyi unió79 címmel ismertette megjelenés előtt álló könyvét (Kossuth Lajos kora és az 
erdélyi kérdés. Híd-könyvtár 1.). Egykorú tudósítás szerint: „Rámutatott, hogy Kossuth 
Lajos harminc éven keresztül harcolt Erdélynek Magyarországgal való egyesítéséért, amit 
1848-ban végre ki is mondottak. Kossuth politikájának derékba törése akkor következett 
be, amikor magáévá tette a konföderációs tervet, mellyel lemondott az ország integráns 
részeiről."80 

Jó lenne tudni, mit szólt ehhez a vitában résztvevő Fábián Dániel, aki fél év múlva a 
Kossuth- és Jászi Oszkár-féle konföderációs elméletek híveként jelentkezett . . . 

A XXI. vitaest, 1928. március 16-án, vitéz Nagy Iván Nemzeti kisebbségi jogrendszer 
című előadásával indult. Ha Magyarország visszanyeri régi határait, az államkeret állandó-
ságát csak a nemzetiségi kérdés helyes megoldása biztosíthatja; állította Nagy Iván. A vita 
a nemzetiségi állampolgárok beolvasztásának kérdése körül bontakozott ki. Radványi 
Titusz kifogásolta, hogy nemzetiségeink a közhivatalokban nem használhatják anyanyel-
vüket. Fekete Béla és Erdődi Lajos szerint a magyarságnak igenis joga van beolvasztani a 
nemzetiségeket. Egyedül „Balogh-Keszler* Edgár tiltakozott a beolvasztás ellen."81 

Aki a pozitív nyilatkozatot tette: Balogh Edgár (Temesvár, 1906), a későbbi neves író, 
ebben az időben a nemzetiségi kérdést már saját tapasztalatából ismerte. A prágai német 
egyetem hallgatójaként kezdeményezésére 1925-ben megalakult a Szent György Kör 
cserkészcsapata, a középiskolát végzett magyar anyanyelvű fiatalok összefogására. Az 
1926-os és 1927-es cserkésztáborozások majd éppen 1928 nyarára mennek át minőségi 
változáson, amikor a prágai, pozsonyi, érsekújvári - egyszóval: szlovákiai — magyar 
fiatalok Gombaszögön a liliomos zászlót sarlósra cserélik (s mozgalmukat a továbbiakban 
sarlósoknak nevezik).82 1927 decemberétől 1928 májusáig Balogh Edgár ösztöndíjjal 
Budapesten tartózkodik. Néprajzi tárgyú szakdolgozatához gyűjt írott anyagot s Budán az 
Eötvös Kollégiumban lakik. Felvidéki származású barátai — elsősorban az ugyancsak 
Eötvös-kollégista Vass László — segítségével megismerkedik a haladó magyarországi 
ifjúsági mozgalmakkal, így a Bartha Miklós Társasággal és Híd köré csoportosult ifjúsággal. 
Kapcsolata a Bartha Miklós Társasággal bizonyára csak néhány előadáson és vitaesten való 
- aktív - részvételre szorítkozott; a barthások mindenesetre maguk közé sorolták, neve 

•[helyesen: Kessler-Balogh] 
7 9Asztalos Miklós: Adatok, 81., Fábián Dániel: A BMT. története, 27. , OSZK. Fond 7 1 / 5 4 - 1 0 . 
8 0 8 Órai Újság, 1928. március 9. 
8 1 OSZK. Fond 71/54-10 . ; Fábián Dániel: A BMT története, 27. Harminchét évvel később Balogh 

Edgár így emlékezik a Bartha Miklós Társasággal való megismerkedéséről: „Pesten a Bartha Miklós 
Társaság fiatal írói és szakemberei értekeztek földkérdésről, modern társadalomtudományról, ide Vass 
László vitt el. A lelkes titkár, Fábián Dániel orvos, megértette és elfogadta ellenvetéseinket az 
irredentizmus katasztrófa-politikájával szemben. Benne találtuk meg azt az értelmiségit, aki Magyaror-
szágon is osztani tudta bizalmunkat a csehszlovák demokrácia haladó elemeivel való együttműködés 
iránt, vagyis velünk együtt feltételezte egy demokratikus kisebbségi politika és az egész magyarságra 
kiható új, szociális átalakulás egymástól elválaszthatatlan lehetőségét." Balogh Edgár: Hét próba. Egy 
nemzedék elindul. [A továbbiakban:Hét próba.] Bp. 1965. 7 1 - 7 2 . 

8 2 A Sarló történetéről mindmáig a legjobb, a történész számára is a legtöbbet nyújtó tanulmány 
Balogh Edgár idézett emlékirata, a Hét próba. 1978-ban Ez volt a Sarló címmel tanulmánykötet jelent 
meg a mozgalom 50. évfordulója tiszteletére. Az érdeklődő itt megtalálja a Sarlóra vonatkozó írások 
bibliográfiáját. 
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egy 1928-as névsorban is szerepel.83 A 24 éves fiatalember ekkorra már Szabó Dezső híve 
- és Ady Endréé, Móricz Zsigmondé (saját kifejezésével: a magyar faji triászé).84 

Tanulmányútja idején személyesen is megismerkedik Szabó Dezsővel; Móriczcal már 
Csehszlovákiában találkozott. Szabó Dezső az Előőrs szerkesztőségébe is elviszi és bemu-
tatja a főszerkesztőnek, Bajcsy-Zsilinszky Endrének. Balogh Edgár Bartha Miklós Tár-
saság-beli — idézett — megnyilatkozása már a későbbi Sarlós-vezetőt s a harcos publicistát 
ígéri.85 

A XXII. vitaesten, 1928. március 28-án Incze Antal dr. előadását — Aktualitások a 
népegészségügy terén — vitatták meg.8 6 Ezzel le is zárult a Társaság „féllegális" korszaka, 
mert néhány nap múlva, április 4-én a magyar királyi belügyminiszter (megbízásából 
Issekutz Aurél helyettes-államtitkár) a három éve benyújtott alapszabályokat jóváhagyta 
- kisebb módosításokkal.87 Ezek közül legfontosabb a következő: „Az iskolai fegyelem 
alatt állók [ . . . ] egyáltalán nem lehetnek az egyesület tagjai."88 E megkötéssel az 
egyetemi diákszervezetek és a bajtársi egyesületek tagjaiból való feltöltődést kívánta az 
államhatalom megakadályozni. Ez lényegében sikerült is, bár a tilalmat sose vették 
komolyan (az egyetemi hallgatók ezután is eljártak a Bartha Miklós Társaságba s időnként 
- mint látni fogjuk - vezető szerephez is jutottak). 

Az alapszabályok jóváhagyása lehetővé tette a legális munkát. Egyelőre folytatódott a 
vitaest-sorozat. 1928. április 18-án Makkai János: I f j ú Magyarország című előadása hang-
zott el a Fővárosi Könyvtárban. Makkai szerint az idősebb generáció nem tudja már a 
magyar faj jövőjének alapkérdéseit megoldani, erre — s a magyarság vezetésére - csak az 
Ifjú Magyarország képes (XXIII. vitaest).89 A XXIV. vitaesten Szigethy Endre (Bp. 1904 

8 3 OSZK. Fond 71 /54 -9 . 
8 4 „Az a magyarság, mely az emberiességig mély és igaz, a nagy faji triász: Ady Endre, Móricz 

Zsigmond és Szabó Dezső' művészetében objektiválta magát az új nemzedék elé. Bennük gyökerezik a 
mi indulásunk is" - olvassuk a prágai Szent György Kör Balogh Edgár által fogalmazott 1927. június 
29-i körlevelében. (Hét próba, 47.) 

8 5Balogh Edgár: Hét próba, 75.; — : Szolgálatban. Bukarest, 1978. 194. 
8 6 L. a 72. sz. jegyzetet. 
8 ' A Bartha Miklós Társaság alapszabályai elhúzódó jóváhagyásának története a következőképpen 

rekonstruálható: 1925. szeptember 10-én Bauer Imre főtitkár és dr. Asztalos Miklós elnök felterjesz-
tet te a Társaság alapszabályait dr. Rakovszky Iván belügyminiszterhez és kérte azok jóváhagyását. 
1926. január 26-án Budapest Székesfőváros polgármestere a Belügyminisztertől az alapszabály-tervezet 
bemutató záradékkal való ellátását kérte. Ugyanő 1927. február 22-én felteijesztette a Társaság pecsét-
jének a rajzát.- 1927. július 8-án Gogolák [Károly] miniszteri tanácsos dr. Pesthy Pálhoz, a m.kir. 
belügyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott igazságügyminiszterhez címzett átiratában kijelen-
tette: „ . . . a budapesti Bartha Miklós Társaság megalakulása és alapszabályai ellen itteni szempontok-
ból észrevételek nem forognak fenn." Végül 1928. április 4-én a m.kir. Belügyminiszter rendeletéből 
Issekutz Aurél helyettes államtitkár az alapszabályokat jóváhagyta. OL. К. 149-1932-7— 
4442 /136-151 . 

Fábián Dániel a Társaságból való kilépése után, 1931. január 27-én a Választmányhoz írt magya-
rázó levelében azt állítja: „. . . a szerencsés véletlen nekem engedte meg, hogy olyan hathatós protek-
ciót szerezzek, mely folytán fél év alatt kihajszoltam a Társaság alapszabályát." (A levél özv. Könyves-
Tóth Kálmánné birtokában van.) Vö. a 15. sz. jegyzettel. 

8 8 OL. K. 1 4 9 - 1 9 3 2 - 7 - 4 4 4 2 / 1 4 9 . ; P I - A r c h . 684. fond 3. ő. c. 9. 
85Fábián Dániel: A BMT története, 28.; OSZK. Fond 71/55. Vö. Makkai János: Győzni fog az If jú 

szívekben élek. Bp. 1928. 2 8 - 3 1 . 
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- 1974. Bp.) azt fejtegette, hogy „a beteg germán-keresztény kultúrának a megmentésére 
egyedül a magyar géniusz hívatott") Magyar szellem az európai kultúrában - 1928. 
április 25.).90 Szigethy Endre ekkor jelentkezett először a Társaságban; hamarosan az 
irodalmi szakosztály vezetőjeként fogunk vele találkozni. 

A következő vitaest díszes meghívója azt közli, hogy „Az alakulóban levő Bartha 
Miklós Társaság május 9-én este 1/2 8 órai kezdettel a Fővárosi Könyvtár (Gr. Károlyi u.) 
előadótermében tartja ATE. vitaestjét. Előadó . Dr. Fábián Dániel. Тащу Mezőgazdasági 
munkáskérdés története és megoldása. Szíves megjelenését kéri az Elnökség."9 v 

A helytelen birtokmegosztás történeti okainak felsorolása után az előadó „A kérdés 
voltaképpeni megoldásául a parasztság különböző rétegeinek, a kistörpebirtokosoknak és 
zselléreknek közös egyesületben, a Paraszt Gazdasági Egyesületben való megszervezését 
látja, ami hatalmas szövetkezeti mozgalmat teremtene és végleges leszámolást hozna a 
szabadkereskedelemmel és a nagybirtokkal."92 

Nem tudjuk — nem kutattuk —, mióta Figyelt fel a horthysta titkosrendőrség a Bartha 
Miklós Társaság működésére. Fábián Dániel május 9-i vitaestjén mindenesetre jelen voltak 
s az egy hónappal később kiadott Vörös Könyv már így nyilatkozik a naiv frazeológiájú, a 
mezőgazdasági osztályviszonyokat figyelmen kívül hagyó előadásról: „A Bartha Miklós 
Társaság újabban feltűnő erős tevékenységet fejt ki. Mindennel foglalkozik, irodalommal 
éppúgy, mint mezőgazdasági kérdésekkel stb. Legutolsó előadásuk a mezőgazdasági 
munkáskérdésről erősen progresszív irányú volt. A társaság eddigi működése feltűnően 
hasonlít a hírhedt »Galilei Kör« működéséhez. " [A 2. kiemelés: T. J.]9 3 

A legális működés megindulása után tehát már alig egy hónappal megszületett a vád, 
mely szerint a Bartha Miklós Társaság a „hírhedt" Galilei Kör utóda. Ezzel a váddal még 
sokszor fogunk találkozni a barthásokkal és a sarlósokkal kapcsolatban. A neves elődhöz 
való hasonlítás azonban még korai. Még nem érdemelte ki sem a Bartha Miklós Társaság, 
sem a május 9-i előadó. Egy hónappal a vitaest előtt ugyanis a Híd 1928-as március-áp-
rilisi kettős számában Fábián Dánielnek hasonló témájú tanulmánya jelent meg A magyar 
falu címmel. Érdemes főbb gondolataival megismerkednünk, mert parasztideológusként 
nyomtatásban itt jelentkezik első ízben. Bevezetőben kijelenti: „A mai magyar politika a 
falu körül mozog. A magyar falu az a nagy ugrató, melyen vagy nyakát töri a városi 
politika, vagy meg kell hajolnia érdekei előtt." Ezután a parasztság definícióját adja: 
parasztság alatt szigorúan a mezőgazdasági cseléd, munkás, zsellér tömegeken kívül álló 
elemeket értjük, akiknek földjük van és azt nagyobbára maguk is művelik meg\ így 
nincsen benne a vagyona szerint már középbirtokos, de szokásai, mentalitása és családi 
hagyományai után általában parasztnak tartott réteg." [Kiemelés: T. J.] Fábián tehát a 
kis- és középparaszt fogalmát azonosítja a parasztsággal, de kizárja a mezőgazdasági 
proletariátust. (A vitaesten — mint láttuk - ez utóbbi réteget is parasztnak ismeri el s a 

90Fábián Dániel: Lm. Uo.;OSZK. Fond 71 /54-20 . A meghívót i. Fond 7 1 / 5 6 - 1 0 . 
" O S Z K . Fond 7 1 / 5 6 - 8 . 
'2Fábián Dániel: I. m. 31.; OSZK. Fond 71 /56 -8 . 
' 3 A magyar királyi állami rendőrség budapesti fó'kapitánysága politikai nyomozó főcsoportjának 

XXI. sz. referátuma. Vörös könyv, 15. kötet . Első könyv. Kun Béla és társainak 1927-1928.évek 
során Bécsben folytatot t szervezkedése Magyarország ellen. (:bécsi levéltáruk ismertetése, magyaror-
szági vonatkozásaik, terveik:) Bp. 1928. június. Pi-Arch. V. K. 15. köt. 205 -206 . 
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parasztság egésze számára közös érdekvédelmi szerv megteremtését és szövetkezeti moz-
galmat sürget - a maga korában meglehetősen haladóan!) 

A tanulmányban ezután arról olvashatunk, hogy „ . . . a falunak a helyzete fogja 
determinálni az országnak a fejlődését. Az a társadalmi réteg lesz a szerencsés, amelyik 
megnyeri magának ezt a teljesen szervezetlen, roppant értékes emberanyagot. [. . .] Azé a 
társadalmi rétegé lesz a győzelem, amely a legjobban tudja a speciális parasztérdekek 
kielégítését garantálni. [ . . . ] Mi, a magyar parasztságnak a középosztályba szakadt gyer-
mekei, legjobban szeretnők a parasztságot öncélú politikai, gazdasági és társadalmi szer-
vezettségben." [Kiemelés: T. J.] Ez bizony a kis- és középparasztságra épülő, az értelmiség 
által vezetett parasztpárt szükségességének a fábiáni meghirdetése. E gondolat vissza-
visszatérő megfogalmazása miatt kapja majd a kommunistáktól a legtöbb kritikát a Bartha 
Miklós Társaság és — a Társaságból való kilépése után is! — maga Fábián Dániel. 

A szerző a dán paraszthoz hasonlónak szeretné látni a magyarországit is. Ennek 
érdekében a magyar parasztnak fel kell számolnia a közvetítő kereskedelmet, saját értéke-
sítő szövetkezethálózatot kell létrehozni, különben „örökre zsákmánya marad egy idegen 
fajnakAmint látjuk, a Haladó Magyar Ifjak Asztaltársaságában meghirdetett elvektől 
még nem egészen szakadt le Fábián Dániel. Tanulmánya befejezésében meghirdeti: „Az 
igazi magyar demokrácia, a meghamisítatlan magyar fajiság a falu és az új magyar 
értelmiség szövetkezéséből fog kisarjadni."94 Vagyis faji felhangokkal ellátott narodnyik 
programot hirdet 1928 áprilisában. Az államvédelmi szerveknek azonban ez is sok volt, ez 
is radikális v o l t . . . 

9 4 H í d , 1928. márc . -ápr . II. évf. 3-4-sz. 1 7 5 - 1 7 8 . Nb. Fábián Dániel iratai között a következő 
feljegyzést találjuk: „A Híd múlthavi számában egy rövid kis cikkem jelent meg a magyar faluról, 
ennek a cikknek a hiányosságai kényszerítenek arra, hogy a magyar parasztság problémáiról egy 
részletesebb írást adjak." A tanulmánytöredék címe: Új parasztpolitika elé. OSZK. Fond 71 /50-1 . 
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A MODERN MAGYAR IRODALOM KIBONTAKOZASA 
- 1932 A MAGYAR IRODALOMBAN -

A. Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és az Újvidéki Egye-
tem XX. századi Magyar Irodalom Tanszéke 1979. december 11-12-én tudományos 
tanácskozást rendezett az MTA Irodalomtudományi Intézetében. A tanácskozás témája az 
1932-es év irodalmi munkássága volt. Az itt közölt előadásokon kívül Bodnár György, Kiss 
Ferenc és Kenyeres Zoltán referátumai is elhangzottak (Kassák Lajosról, József Attiláról és 
Móricz Zsigmondról), ezenkívül a hozzászólások során termékeny vita alakult ki a 
kiragadott időszakasz jellegzetességeiről. 

BORI IMRE 

EGY ANTOLÓGIA ÉS „VIDÉKE" 

Az antológia, amelyet dolgozatunk címében említünk, és amely alkalmat ad, hogy a 
magyar irodalom választott esztendejében, 1932-ben szemlélődjünk, a Babits Mihály 
bevezetésével és összeállításában megjelent Újanthológia. Fiatalköltők 100 legszebb verse 
(Nyugat-kiadás). 

A szerkesztő nem közönséges antológiának szánta válogatását, a „magyar líra egy 
állomásának" „érdekes dokumentumát" akarta adni, és valóban annak is tarthatjuk. 
Vonzó lenne ízlésleíró tanulmányt készíteni erről a gyűjteményről, figyelni egy olyan 
nagy költő válogató munkáját, mint amilyen Babits Mihály volt, elsősorban abból a 
szempontból, hogy hogyan is tudta érvényesíteni a költészetről vallott nézeteit, majd azt 
vizsgálni, hogy sikerült-e neki ezeket a nézeteket az I. világháború utáni költői korszak 
zsinórmértékévé tennie. Minket azonban Babits antológiájának irodalompolitikai vonatko-
zásai érdekelnek, az ezekkel nagyon is összefüggő irodalomtörténeti-kritikai elvárások, s 
hogy hogyan tükrözi a száz kiválasztott vers mindazt, amit az antológia előszavában 
kifejtett a „magyar líra egy állomásáról". Ha rosszmájúan nézzük előszavát, azt is 
állíthatnánk, hogy Babits is — mint mások is ebben az időben — tulajdonképpen nem tett 
mást, mint húzta a halálharangot a magyar avantgarde „hullája" felett - mondjuk ki azt is 
nyomban, hogy szinte máig tartó érvénnyel a magyar irodalomtörténeti közgondolkodás-
ban. Babits Mihály azonban nem kisstílű irodalompolitikus volt, s ha joggal szemére 
vethetjük is, hogy nagyon összemosott mindenkit, aki az ellenforradalom győzelme után 
az „Ady-tábor" nyomába lépett, s mi több: kegyes csalással azt a vonalat húzta meg 
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erősen, amely az 1920-as években közelebb állt a „nyugatos" Ura költői vonalához, illetve 
ahhoz, amely .jövendöléseit" igazolhatja, nagyvonalúan és a tárgyilagosság látszatát 
biztosítandó, antológiája költőit elhatárolta magától az ún. Nyugat-nemzedéktől. „A raj 
zömének alig van köze hozzánk, idősebb kortársakhoz . . . " — szögezte le már előszavának 
bevezetőjében. „Új nemzedék, másféle élmények és létviszonyok, új módja az érzésnek és 
látásnak . . . " — Babits szerint ez jellemzi a megszólaltatott költőket, és ennek szinte 
egyenes következményeként az új költői lehetőségeket elhatárolja az avantgarde-tól, 
egyúttal pedig az avantgarde-ot holtnak nyilvánítja, járhatatlan költői útnak tartja, 

írja tehát: 
„Az új nemzedék reakciója más. Hangjuk első pillantásra nem látszik korszerűbbnek. 

Ami újat, forradalmit a formában mutatnak, azt még az előttük járóktól örökölték. A 
szabad vers és a különböző izmusok harcai lezajlottak. Mi volt még, ami az olvasót 
hökkenthette, vagy a verset tovább bomlasztotta, vagy a költő formauntságát csiklandoz-
hatta volna? Az új nemzedék inkább kezd visszatérni már a kötöttebb és konzervatív, sőt 
egészen ősi f o r m á k h o z . . . " 

A „fiatal nemzedék" reakciójáról beszél Babits A Nyugat régen és most című 
tanulmányában is: 

„Reakció ez? Nem - vagy csak mivelünk szemben reakció . . . Hisz ezt tettük mi is, 
mikor Szabolcska Mihálytól inkább Vörösmarty Mihályhoz mentünk vissza! S ezek a 
fiatalok, akik szinte szándékosan zárkóznak el minden hatás elől, mely művünkből árad, s 
akiknek több közük van Petőfihez, mint Adyhoz; mégis igaz gyermekeink s örökösei a 
Nyugat forradalmának . . . mert hisznek ideálokban, rendben, törvényekben, s nem alkusz-
nak meg a létező zilált és fölbomlott állapottal; az irodalmi formák és esztétikai elvek föl-
bomlásával éppoly kevéssé, mint a társadalmi igazságtalanságokkal és gazságokkal . . . " 

Mit mond tehát ez az egy tőről fakadt két esszé az 1932-es esztendő magyar irodalmi 
„szituációjáról"? A költészetben az új nemzedék konzervatív ízlése a jellemző, amelyet 
az új népies irány affirmál, amikor megkívánja és megkívántatja a kötöttségeket, és 
visszatér az ősi formákhoz. Babits irodalompolitikai nyomatékait a huszonöt esztendős 
Nyugatról írott esszéjében rakta fel: 

„Véletlen-e, hogy éppen ezekben a zilált és romboló években a Nyugat zászlaja köré 
néhány olyan kiváló fiatal író csoportosult, akik míg egyrészt mohón keresik azokat a 
friss erőket és sötét csírákat, amik a halál után is új kultúrát szülhetnek: addig másrészt 
sok olyasmit kezdenek újraépíteni ebből a régiből is, amit mi perverzül és untán már 
tombolni segítettünk: a versnek ritmusát, a nyelvnek népi egyszerűségét és tisztaságát, a 
komponálás ősi és átlátszó formáit, az írás és erkölcs szűzi és köteles kapcsolatát, s az 
esztétikai ítélkezés örök és változatlan érvényű e l v e i t . . . " 

Ne foglalkozzunk most azzal, hogy Babits valójában revízió alá vette és megkérdője-
lezte a Nyugat hősi korszakának forradalmi „irányát", s mintegy új költészettörténeti 
modellt alkotott! Érdekesek és kézenfekvőek következtetései a magyar líra elkövetkező 
korszakáról is. Babits szerint ez a költészet pesszimista, naivul és petőfiesen forradalmi, 
egyszerű, puritán és tárgyias lesz, a költő, mint írja, meg fogja vetni a „henye díszeket, 
virtuozitást, a kacér és művelt csillogásokat". Majd árulkodó módon íija: 

„De megveti a tüntető modem prózaiságot is, s a korszerű és aktuális tendenciák 
csábításait, mindenféle szimultánizmust és aktivizmust, mely a világ külső eseményeiből 
árad el, s a tömegek mozgalmaiban akar föloldózni . . . " 
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S tovább: 
„Semmi nincs messzebb ezektől az új költőktől, mint az előző nemzedék egyéniség-

kultusza, a komplikált és túlfinomult egyéni élet kergetése. De éppoly messze vannak 
attól, hogy kollektív és politikai érzelmeket énekeljenek. Az Embert keresik ők, nem a 
társadalmi és politikai lényt, hanem az Embert, úgy ahogy magában van, ősen, szabadon, 
még romlatlanul, érző szûziségében . ." 

És nem ezeket a tételeket lesz-e hivatva kodifikálni a Nyugat-konferencia is — 
ugyancsak 1932-ben, amikor Halász Gábor nyilatkoztatja ki, hogy nem Joyce kell, hanem 
Proust, nem Gide, hanem Schlumberger, nem Döblin, hanem Werfel, és nem szürrealizmus 
kell, hanem Valéry lírája? (Új irányok a világirodalomban) Azaz: nincs szükség az 
analízisre (Joyce), a nyugtalanságra (Gide), az újságíró stílusra (Döblin), de kell a 
szintézis, a kiegyensúlyozottság, a keménység (mint Kassák Lajos önéletrajzi regénye!), s 
a patetika is! Nincs szükségünk különösebb vizsgálódásra tehát, hogy érzékeljük: az 
1932-es esztendő valóban fordulópont az irodalom haladásáról, jövőjéről (és múltjáról is 
természetesen) való magyar esztétikai és irodalompolitikai gondolkodásban. Ekkor válnak 
megfogalmazhatóvá nézetek, amelyeket egy-két esztendővel azelőtt senki sem gondolt 
fejtegetni. S ezek az új igények mind a harmóniavágy köré kristályosodtak ki. Természete-
sen olyan harmóniáról van szó, amely a „valóságtól" való elfordulásból következő 
irodalmi lehetőségek révén érhető el, miként azt Babits Mihály kertelés nélkül ki is fejti, 
találóan kapcsolva össze az avantgarde jelenségeit a „világ külső eseményei" a „tömegek 
mozgalmai" tényeivel, majd következetesen mind a kettőt visszautasítva, ezek tagadása 
árán elérhető irodalmi harmónia vágyképét rajzolja meg. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy 
a jelt Komlós Aladár adta meg A lira fordulóján című előadásával, amelyet azután Erdélyi 
József, Illyés Gyula, Kassák Lajos, Kosztolányi Dezső, Rédey Tivadar, Szabó Lőrinc és 
Szegi Pál vitatott meg. Komlós ebben az előadásában nyíltan hirdette, hogy a magyar líra 
ismét a kezdetekhez érkezett el, amikor feltámasztja a „versszerűséget", és himnikus 
sorokkal zárta fejtegetéseit: 

„A költő megint zengeni is fog, nem beszélni csupán. Ha lehet a versben mutatkozó 
jelekből ily messzemenő következtetéseket levonni, az emberekben mintha ismét működ-
ni kezdenének erők, amelyek az utóbbi időkben meglehetősen rossz hírben állottak és 
háttérbe szorultak: az értelem megvilágosító, alakító, rendező ereje s az egyéni élményen 
túllevő valóságok elismerésének ereje . . . s a lusztrumnak nem Dionizosz, hanem Apollo 
isten lesz az istene." 

A kérdésnek, amelyet 1932-ben Komlós Aladártól Babits Mihályig annyian taglaltak, 
időszerűsége kétségtelen volt. Azonban arra is gondolnunk kell, hogy éppen a Nyugat 
volt, amely napirenden tartotta, és ilyen módon gyakorolt nyomást a magyar irodalmi 
közvéleményre. Megingatta Németh Andort és magát Kassák Lajost is, aki a Nyugat-kon-
ferencián „csődről" beszél, bár végül is azt állapítja meg, hogy az „izmusok nem buktak 
meg, hanem átalakultak", az irodalom eszközeivé váltak. Volt-e azonban mindannak 
alapja, ami 1932-ben lejátszódott a magyar irodalom legfontosabb folyóiratában és 
„vidékén"? Illuzórikusnak látszik feltenni a kérdést, hiszen a szövegek önmagukért 
beszélnek: megszülettek, megfogalmaztak elvárásokat, amelyeknek realitásában akkor (de 
azóta sem) sokan nem is kételkedtek. 

Mit állítottak tehát az idézett és a nem idézett írások? 
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Először is leszögezték, nagyon is egyértelműen, hogy az izmusok kora lejárt, a szürrealiz-
musé is, miként Halász Gábor állította, és Németh Andor, Péter András vallotta. Ennek az 
állításnak a kontextusában a szabad verset megfosztották „forradalmi" jellegétől a 
„versszerűség" új igényének nevében, illetve a költői eszköztár közönséges és semleges 
tárgyává fokozták le. Babits írta: „Vannak, akik a szabadvershez ragaszkodnak, nem 
azért, hogy soraikba a modernség és a prózaiság különös ízeit vegyítsék, mint elődeik, 
hanem azért, hogy a dísztelen és kötetlen beszédben egyszerűbb és melegebb hangja 
legyen szavuknak." 

Meghirdették a „népi líra" korszakát, főképpen Babits, antológiájának előszavában, 
rendkívüli módon adva örömének kifejezést nem pusztán a „népi" törekvések láttán, 
hanem mert Illyés Gyula a Nyugathoz pártolt. 

Megcsillogtatták a harmónia megteremtésének a lehetőségét, Apollo isten uralmát 
ígérték, s a „rendet" a romok felett. 

Az ,JEmber" eszményét rajzolták a horizontra. Nem a „homo socialisét" és a „homo 
politicusét", hanem az „Emberét", úgy, „ahogy magában van, ősen, szabadon, még 
romlatlanul, érző szűziségében", mint Babits Mihály írta. 

Végezetül a „válaszút" kérdését tudatosítva, a polarizálódási folyamatok hangsúlyozá-
sával valóban választani kényszen'tették az írókat a boldog harmóniák és a borzas 
disszonanciák lehetőségei között. Szükségesnek látszott többek között az avantgarde és a 
munkásmozgalom „csődjének" a konstatálása, ugyanekkor a „népi proletariátus" fogal-
mának előtérbe helyezése, amelyről ismét csak Babits Mihály beszélt antológiája elősza-
vában, mondván, hogy „elnyomott, szinte tudatalatti, proletár hagyományrétegek föltárása 
van itt folyamatban . . ." 

Feltűnhet, hogy ezekben az irodalmi megnyilatkozásokban, programértékű cikkekben, 
tanulmányokban nyoma sincs annak a világméretű, a magyar gazdasági és társadalmi 
életet is magával ragadó krízisnek, amit Berend T. Iván nyomán mi is „Nagy Válságnak" 
nevezünk, különösképpen, hogy ennek az 1929. október 24-én kirobbant válságnak 
mélypontja éppen 1932-ben volt. 1932. március 12-én a svéd gyufakirály öngyilkosságot 
követ el, 1933. január 30-án pedig Hitler kancellár lesz Németországban. S mily jellemző: 
e két esemény határolta időszakban Antoine Pevsner és Naum Gabo vezetésével alakul 
meg az absztrakt művészetre esküvők csoportja! Közelről sem lehetne azt állítani, hogy 
mindazok, akiknek nevét Babits Mihály antológiájával kapcsolatban emlegettük, naiv és 
a gazdasági-társadalmi valósággal számot nem vető emberek voltak, és hogy nézeteik nem 
függtek össze ezzel a válsággal. Pontosabb lenne azt állítani, hogy éppen e „Nagy Válság" 
tényére való reagálás egy sajátos, egyik lehetséges formáját képviselték ők. Ennek 
vezérmotívumát pedig az a felismerés szolgáltatta, hogy azon az úton, amelyen az 1920-as 
években a magyar irodalom járt, tovább nem lehet menni, mert az újabb és újabb 
állomások a „valóság" rettenetes képét kínálták volna. Vonatkozott ez mind a társadalmi 
konfliktusokhoz való viszonyukra (holott ekkor végezték ki Sallai Imrét és Fürst Sándort 
is), mind az avantgarde kérdésére, mert e kettő szoros kapcsolata akkor még világos volt, 
és csak később halványodott el. Valamilyen formában az adott társadalmi viszonyok 
elfogadásáról volt szó, hiszen ebben látták a kiutat, és már ennek lesz eltorzult reflexe a 
népiek és az urbánusok vitája: a más vonatkozásokban soha meg nem szűnt konfliktusok 
mintegy ebben a v'.tában korcsosodtak el. A vágyott harmóniát ideig-óráig biztosította az 
az esztétikai-ideológiai kompromisszum, amely Babits antológiájában s az avantgarde 
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ellenes állásfoglalásokban fogalmazódott meg, amit igen szemléletes módon a Nyugat 
második „aranykora" példáz majd. Ám ennek sem valami szívderítő a háttere, és 
valójában már mit sem lehet kezdeni az olyan kifejezésekkel, mint amilyen a „zsarnok 
társadalom", a „tömegek lázadása" vagy az „írástudók árulása", mint az 1930-as évek 
kezdetén még lehetett. 

Ellenpontként pedig hadd jegyezzük meg, hogy ugyancsak 1932-ben írja József Attila 
az Egyéniség és valóság című tanulmányát, amelyet ugyancsak programírásnak tekinthe-
tünk, s ettől lényegében egyenes út vezetett a Hegel-Marx—Freud című tanulmányáig, a 
neurózisok kérdésének felvetésével pedig az emberről kezdett progresszív gondolkodás 
európai áramkörébe lépett. József Attilánál is a harmónia kérdéséről volt szó, annak 
ellenére, hogy azt skolasztikus módon kezelte, de végkövetkeztetéseinek még sincsenek 
olyan utópisztikus véghangjai, mint Babits Mihálynál, noha József Attila nézeteinek is 
vannak ilyen vonásai. De ő az adott társadalmi és gazdasági renddel való nem békülés 
hozta harmóniáról beszél majd nagy költeményében, A város pereménben — akárhogy is 
nézzük, a szürrealizmus nézeteinek termékeny felhasználásával, azaz a termelési erők és 
emberi ösztönök, a társadalmi és az egyéni lét kérdésköreinek kiemelésével és a figyelem 
(a gondolkodás és a költői praxis) középpontjába való állításával, egyben pedig az 
avantgarde vonalának a képviseletével. 

Talán kissé leegyszerűsítve azt is mondhatnánk, hogy Babits Mihály antológiája az 
avantgarde-nak a magyar irodalmi közéletből való kiiktatása szándékával készült, abban az 
időben, amikor az József Attila és Déry Tibor műhelyében újra feltámadt. De még maga 
Babiís sem tudta elhessegetni tolla alól a szürrealizmus hirdette ideálok árnyképét, amikor 
az Emberről beszélt, aki „ősen, szabadon, még romlatlanul, érző szűziségében" létezik. 
Ez az Ember-képlet nem rímel sem Németh László görög-formulájával, sem a „népi" 
eszményekkel, de az „urbánus" lelkiség vágy-képével sem! 

Végezetül hadd állapítsuk meg, hogy Babits Mihály antológiájának, előszavával egye-
temben, egyetemes érvénye nem volt, mint ahogy nem volt az 1932-es esztendő ezekből 
kinövő vagy ezekhez csatlakozó válság-esztétikájának sem. Velük a korszak magyar 
irodalmának egészét megragadni, magyarázni nem lehet. Messzemenő következtetések 
helyett is csak egy kis időszeletre vetítve lehet alkalmazni — Babits körének jellemzésére 
mindenekelőtt. 
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KULCSÁR SZABÓ ERNŐ 

AZ ÚJ ÍRÓK ANTOLÓGIÁJA 

(Móricz Zsigmond: Mai Dekameron) 

Tulajdonképpen maga az sem egyértelmű, mely megközelítési forma kínálja a mai 
szempontból leginkább használható eljárást e háború után indult nemzedék antológiájá-
nak vizsgálatához. Adódik egyfelől az irodalomtörténeti szempont: beszélhetünk-e valami-
lyen értelemben új esztétikai szemléletformák megjelenéséről, a kisprózai valóságelsajátí-
tás új gesztusairól. Elképzelhető az egyes prózaírói pályák felőli visszatekintés: a 
kibontakozott (vagy visszafejlődő) életművek ismeretében szembesíthetők a csoportos 
indulás ígéretei az eredményekkel, s megnyugtatóbb választ kaphatunk arra is, pusztán 
nemzedéki vagy szemléleti-irányzati szerveződésű antológiáról van szó. (Azaz: mily 
mértékben volt jellemző a programosság vonása egyes írói alkatokra, egybeesett-e az vagy 
különbözött az alkotói adottságoktól.) Ez utóbbi eljárást szerencsésen segítheti, sőt, 
ösztönözheti Babits lírai antológiájának egyidejű megjelenése: Móricz és Babits irodalom-
szemléletének különbségei - melyek nyilvánvalóan megmutatkoznak a kétfajta válogatás-
ban, a szerkesztés koncepcionális eltéréseiben stb. — nemcsak az új irodalom hangsúlyait 
módosították, de nyomot hagytak későbbi önszemléletén is. Alkalmasint tanulságos lehet 
a kötet novellaformai-tipológiai vizsgálata, bár az eredmény részint előre látható: a Mai 
Dekameron írásai inkább változatai egy meghatározott „realisztikus" novellatípusnak, s 
csak e modellen belül mutatnak eltérő stílusjegyeket (jelképiség, líraiság, expresszivitás, 
naturalisztikum). 

Az alábbiakban más kiindulópontot választunk: ha vázlatosan is, megkíséreljük 
megvilágítani azokat a (poétikai természetű) válaszokat, amelyeket a Mai Dekameron 
szövegei adnak a kor szellemi-irodalmi várakozásaira; megfelelnek-e azoknak, vagy alattuk 
fognak maradni. 

Mivel a kérdés irodalomszociológiai elemet is tartalmaz, jelezni kell, hogy természete-
sen nem valamiféle általában vett korszellemi igényről van szó, hanem azokról a 
várakozásokról, amelyek a népi irodalom születésével jelentkeznek, tehát esztétikai 
értelemben a közvetlenebb műbeli valóságviszonyok elvét vallják, s amelyek ott vannak a 
szerkesztő, Móricz Zsigmond irodalomszemléletének is a középpontjában: ,.Mindenki 
annyira író, amennyire új, kemény és tiszta képben mutatja meg az életet. Az írónak 
világszemlélete legyen s ha van, akkor mutassa meg, mi az igazság."1 A kor általános 
szellemi klímáját — a húszas évek második felétől kezdődően, s természetesen az antológia 
megjelenése idején is még — két tényező határozza meg erősen. Az egyik a szociológiai 
eredetű válságtudat, a másik az irodalmi folyamatban beállt diszkontinuitás zavara. Ez a 

1 Móricz Zsigmond: Az űj írók. = Mai Dekameron. Bp. 1932. 
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válságtudat szorosabb értelemben nemzeti-társadalmi természetű, s részben ezért is 
hiányzik ekkortájt az irodalom reakcióiból az avantgarde tagadás gesztusa. Móricz például 
élesen és éppen az ellenkező póluson fogalmazza meg az irodalmi programot: „a mai 
nemzeti irodalomnak az kell, hogy a kötelessége legyen, hogy feltárja a nemzet igazi 
életét, és segítse iránymutatással a nemzetet életprogramjának megteremtésében. Program 
pedig csak egy lehet: építő magyarság! Az építő magyarságot kell létrehívni, munkába 
állítani, hogy ez a nemzet a romokból újratámadhasson."2 

Az irodalmi folytonosság zavarát főként az ízlésváltással, a nagy nemzedék utáni űr 
betöltésének nehézségeivel magyarázzák: az újrakezdés, illetve a folytatás úgyszólván 
lehetetlennek látszik a Nyugat stílusforradalma jegyében. Az irodalmi köztudat és a 
kritika az egyéniség, a „zseni" esztétikájával most a „mesterember" esztétikáját szögezi 
szembe, prózában és lírában egyaránt a tárgyszerűséget helyezi a vallomásosság, a 
személyiség elé, az érzelmiség helyett a gondolat fegyelmét, az egyéniség helyett a 
közösséget - azaz: a rendhagyó helyett a paradigmatikusat, a törvényszerűt hangsú-
lyozza. Túl azon a látható „önvédelmi" mozdulaton, melyet a fiatal Németh László tesz a 
nemzedék — ekkor még viszonylagos értékeket termő — irodalma oldalán, Babits is 
pontosan ezt a tünetet érzékeli: „Semmi sincs messzebb ezektől az új költőktől, mint az 
előző nemzedék egyéniségkultusza, a komplikált és túlfinomult egyéni élet kergetése."3 

S noha ez a prózaíró generáció elsősorban „esztétikailag, értékelések és vonzalmak 
áthangolásával készülhet fel"4 irodalmi pozíciói elfoglalására, van mégis valami különös-
ség ebben a fentebb vázolt orientációban: nevezetesen az, hogy az induló novellistákkal 
szemben úgy formálódik meg az esztétikai „igény", hogy benne — minden ,.klasszici-
záló", minden „műesztétikai" jelleg ellenére — a direkt esztétikai viszony, a valóságfel-
táró-felfedező, mondhatnánk: az ismeretelméleti mozzanat lesz a fontosabb. (S hogy a 
próza itt már más vonzáskörbe kerül, mint a líra, jól szemléltetik Babits antológiabeli 
bevezetőjének hangsúlyai: „Az Embert keresik ők, nem a társadalmi és politikai lényt, 
hanem az Embert, így, ahogy magában van, ősen, szabadon, még romlatlanul, érző 
szűziségében."5 Mindez persze elsősorban a Babits-féle esztétikai várakozás lehet, s az 
antológiában szereplőknek csak egy részére vonatkoztatható.) 

„Élet", „igazság", „iránymutatás", „építés" — rendre olyan fogalmai Móricznak, 
amelyek programossággal társítják a művészi igazság képzetét, közelebbről a népélet 
ábrázolásának kívánalmával. S ha ebben antiesztétikai vonás is meghúzódik, az nem a 
„Sachlichkeit" tárgyiassága, tárgyilagossága, azaz: nem elbeszélői pártatlanság, hanem 
közösségelvi irányzatosság, az esztétikai funkció „szocializálása" — a művészi igazságot a 
társadalminak alárendelő „szolgálat-esztétika" szempontja. (A móriczi elv ugyanis nem 
zárja ki a személyességet: a vallomásszerűséget az állásfoglalásban, tehát úgyszintén a 
szerzői beszéd közvetlen átstilizálásában látja megvalósíthatónak.) Másfelől pedig ott van 
a formák megfegyelmezésének kérdése, az alkotás törvényeinek olykor aszkézisig menő 
tisztelete, az első negyedszázad irodalmi ellenhatásaként a paradigmák keresésének igénye 
is. Nem véletlenül rémlik föl ekkortájt Németh Lászlóban — aki a nemzedék esztétikai 

5Móricz: A magyar lélek válsága és a nemzeti irodalom kötelessége. = Tanulmányok I., Bp. 1978. 
677. 1. 

3 Babits Mihály: Új Anthológia. (Előszó). = Esszék, tanulmányok II. Bp. 1978. 371. 1. 
4Németh László: Klasszicizmus? = Két nemzedék. Bp. 1970. 349. 1. 
'Babits i. h. 371. 1. 
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arculatát is igyekszik körvonalazni - a Gyulai-féle klasszicizmus képe, de a lehetőséggel 
tulajdonképpen nem tud mit kezdeni. Maga sem bizonyos az egyeztethetőségben, 
pontosabban a kettős mozdulat együttes végrehajthatóságában. Közvetlen realitásillúzió 
és - bár nem a novellatechnikai újítás értelmében, mégis - formateremtés vár tehát az 
induló prózaíró generációra, s aligha lehet meglepő, hogy a Mai Dekameron novelláiban 
olykor szembe is kerül egymással a szociológiai és a poétikai szempont. 

• 

Feltételezve, hogy az elbeszélőfunkció, a novellák elbeszélői viszonyai fokozottabb 
mértékben mutatnak rá a szerzői szemléletet kialakító motívumokra, mint más belsőleges 
struktúraelemek — elsőként az ún. esztétikai magatartás, illetve a fabulátori viselkedés 
főbb jellegzetességeit kell áttekintenünk. Esztétikai magatartáson e korrelációban tulaj-
donképpen a valósághoz való viszonyt, a szelekció minőségét értjük: a mű világának 
stilizáltsági fokát és az ábrázolás tárgyias arányait. 

A kötet tíz novellája6 közül egyedül Gelléri Andor Endre írása helyezi városi 
(nagyvárosi) környezetbe az alakjait. Ha volna ilyen kategóriánk, a Mai Dekameront 
bízvást nevezhetnénk a magyar „falusi próza" antológiájának. A novellái játéktér 
túlnyomórészt szociális tartalmak megnyilatkoztatására, társadalmi osztály- vagy réteg-
konfliktusok felidézésére alkalmas keret. (Azzal együtt persze, hogy mindez nem 
szükségszerűen jár együtt elsődlegesen szociális tartalmú konfliktusok kirobbanásával: a 
vidéki plébánián játszódó Kodolányi-novellában például a játéktér kifejezetten díszlet jel-
legű, a jellem bemutatásának hátteréül szolgál.) Uradalmi tanyák, kis székely falu, 
szegényparaszti kisvilág, legfeljebb újtelepes vagy vidéki kishivatalnoki életforma, az 
egykori városi cselédség „szebb" éveire titkon nosztalgiával gondoló nőalakok, olykor a 
köznapi idill elemi formáit még biztosító gazdaság — nos, nagyjából ezek a tényezők azok, 
amelyek egy-egy alak mozgásterét, cselekvési lehetőségeit befolyásolják, vagy akár 
végzetesen meg is határozzák. Noha a második nemzedék indulásában éppen a megjelenő 
életanyag mássága, a paraszti világ ábrázolása s vele a társadalmi elégedetlenség, az „eddig 
ismeretlen mélységből előtörő lázadás hangja" az egyik legfontosabb különböztető 
sajátság,7 azt mégis látnunk kell, hogy ez a lázadás — a Mai Dekameron tanúsága szerint 
legalábbis - a szociális ellentmondásokkal kapcsolatban inkább még csak a kimondható-
ság feltételeinek megteremtéséig jutott, és főként az elbeszélői azonosulás gesztusaiban, az 
új valóságanyag „ott-létében" mutatkozik meg, mintsem esztétikai .hadüzenetté" szerve-
ződésében. (S ha Móricz szerkesztői szempontjaiban ekkor munkálhatott is némi enyhítő 
szándék, oly mértékig semmiképpen sem, hogy a társadalmi feszültségeket mélyebben 
bevilágító elbeszéléseket akarta volna elhagyni az antológiából.8) Persze, nem arról van 
szó, mintha mindenütt hiányoznék a szociális nyomorúságból, kiszolgáltatottságból eredő 
feszültség vagy tragikum (Bibó, Nyirő, Dallos), de a sikerültebb novellákban - különös 
paradoxon - inkább csak tudomásul vesszük ezeket a körülményeket, a hősök reakciói 

6Bibó Lajos: Árvák - Bohuniczky Szefi: Vendégség - Dallos Sándor: Kenyér - Gelléri Andor 
Endre: A szállítóknál - Kodolányi János: József, az ács - Nyirő József: Gyónom a Mindenható Istennek 
- Pap Károly: Muzsika - Szabó Pál: Emberek a ködben - Szitnyai Zoltán: Szívtelen Adrienne -
Tamási Áron: Uj székely Antikrisztus 

7 Vö.: BéládiMiklós: Érintkezési pontok. Bp. 1974. 5 4 - 6 5 . 1. 
"E tekintetben eró'sen tűloz Gaál Gábor elmarasztaló ítélete is (Korunk, 1932. 1. sz.). 
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azonban vagy másfelé kanyarodnak el, vagy valami egyéb epikai effektus révén kerül ki a 
centrumból ez a feszültség: oldódik, nem vesz részt a bonyodalmak alakításában, illetve 
csak távolabi összefüggésekben, áttételeken keresztül nyilatkozik meg (Gelléri, Kodolá-
nyi, Szabó Pál). 

Jól megfigyelhető, hogy a valóságanyag szelekciójában az epikai illúzió, a fiktivitás 
nyomatékos tagadása az uralkodó magatartásely. A legkevésbé Pap Károly novellájának 
válik ez előnyére: a világot a zene nyelvén észlelő, néma kisfiú allegóriáját, majd a különös 
produkcióval faluról falura házaló apa történetét olyan vaskos realitás övezetébe helyezi, 
hogy menten különválik benne a mítoszi, a mesei pattern a realista novella Gárdonyit 
idéző, idilli alkatától. Némileg kifelé mutat ebből a paradigmából Tamási elbeszélése, 
nemcsak azért, mert hatékonyabban jelennek meg benne bizonyos expresszív elemek 
(„Érezte, hogy szemébe hull az egész nagyközség, csak a torony akad fel homlokcsontján. 
Az öröm kibuggyant egy szóban a száján." Vagy: „Bomlani kezdett a tavasz. És Demeter 
Gábornak örömet trombitáltak a szemei."); hanem azért is, mert az egész epikus történet 
szerveződését bizonyos kulcsszerűség is meghatározza. A fogságból hazatért Demeter 
Gábor székely Antikrisztus módjára számol le a hatökrös, négylovas (időközben semmivé 
lett) nemzeti elfogultsággal, s mindenéből kifosztva, egyetlen szamárral lát neki az élet új-
rakezdésének. Kétségkívül ez az üzenet tekinthető ekkor Móricz sajátjának is, hisz az „épí-
tő magyarságot" hirdetve az irodalomban, épp a „messianizmust" támadja ingerülten.9 

Az esztétikai magatartás szempontjából különösképp szembeötlő, hogy az epikai 
illúzió elhárításához a jelrendszer „alulstilizáltságát" is segítségül hívják. Itt nem elsősor-
ban a köznyelvi beszéltetés a sokatmondó, hanem az egyértelmű denotálást célzó 
nyelvjárási formák bevezetése (Bibó, Bohuniczky). Ez a forma nem ott kelt valószerű 
közvetlenséget, ahol - mint részben Szabó Pálnál vagy Tamásinál is - a novella 
szcenikájába, dialógusaiba illeszkedik be, hanem ahol belép magába a narrációba is: „ . . . 
a pap, aki összeadta a két fiatalt, valóságos szépen beszélt, az orgonaszó meg úgy pászolt 
hozzá, mintha mind a kettőt egy ember tanálta volna ki." (Bibó) 

A szerző esztétikai magatartásával szemben (különösen, ha azt a fentiekhez hasonlóan 
meghatározza bizonyos eszmei program, nem-esztétikai beállítódás) részben autonómnak 
kell tekintenünk az elbeszélő ún. fabulátori viselkedését, még ha az látszólag csak alaki 
természetű is: ez az a tényező, amelyben érvényesebben működnek a tulajdonképpeni 
elbeszélői világkép motívumai, és hasonlóképp mutatkozik meg a világképből eredő 
„epikai hangoltság". A fentiekből az is következik, hogy a két minőség nem feltétlenül 
esik núndig egybe. (A hangsúlyoktól függetlenül nagyon jellemző lehet e vonatkozásban 
Bibó Lajos későbbi, Új Magyar Dekameron-beli vallomása: „ . . . abban az időben nem sok 
hitele volt az olyan vállalkozásoknak, amelyekben az író nem tartotta kezét a kor 
ütőerén. ( . . .) szépíró csupán abban az esetben számíthatott megkülönböztetett elisme-
résre és főképpen reklámra, ha egyéni mondanivalójával nyíltan vagy alattomban elsősor-
ban a pillanat és hovatartozás politikumát idézte. '" 0 

A többség azt az elemien egyszerű, közlő, történetmondó epikai formát alkalmazza, 
amely sajátja minden autochton elbeszélésmódnak, de nem feltétlenül, illetve nem mindig 
egyeztethető össze a novellának az elbeszélésnél eredendően drámaibb alkatával, szceni-

8 Vö.: Móricz: Az irodalom és a faji jelleg. = Tanulmányok I. 665. 1. 
1 °Új Magyar Dekameron. Bp. é. n. [1942] 7. 1. 
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kus sajátságaival. (Az elbeszélés műfajába egyébként csak a Muzsika és a Szívtelen 
Adrienne tartozik. Nyirő Gyónásán is erősen érződik a regényből való kiszakitottság.) Az 
Árvákban különös mód keveredik a jelzett auktoriális forma a perszonális elbeszélői 
magatartással: míg az előbbi a helyzet exponálása során jut inkább szóhoz, az utóbbi — az 
elbeszélt és az elbeszélő idő szakaszos egyidejűsítésével — az álomelemek, a főhős belső 
világának kivetítésében, a nyitott kompozíció kialakításában kap szerepet. Ez a kettős 
eljárás azonban meglehetősen ritka jelensége a kötetnek. Bohuniczky, Dallos, Nyirő, Pap 
Károly és Szitnyai kezén nem társul hozzá epikai lelemény, a perszonális elbeszélői eljárás 
pusztán technikai illúzióit teremti meg a dialógusnak, a valóságosat, az epikait nem. 
Különösen jellemző ez olyan esetekben, amikor az „élet véletlenének" Schlegel-féle 
mozzanata nem a törvényszerűt, nem a mélyebbet és általánosabbat világítja meg, hanem 
továbbra is megmarad - epikai véletlennek. A Kenyérben nem a véletlen szerzett 
nyúlvacsora a tulajdonképpeni csúcspont, mert azt már - elég szerencsétlenül — egy 
előzetes fogalmi magyarázattal eléri a novella. („Nem az apám a rossz: az élet." - mondja 
a fiú az anyjának.) Azaz, itt bukkan fel a későbbi idill magyarázata; a belátás, s nem a 
tényleges fordulat lesz a hangulatváltó elem. Az egyszerű elbeszélői közlés tehát, és nem a 
funkcióját vesztett „csúcsjelenet" dialógusa. De nemcsak a szcenika zavarai idézik elő a 
feszültség ilyen „baklövésszerű", hirtelen levezetődését. Esetünkben - már az antológia 
jellege miatt is — azok a példák a tanulságosabbak, ahol az eszmei-esztétikai magatartás 
nyilvánvalóan szembekerül a fabulátori viselkedéssel. Bohuniczky Szefinél — aki ekkor 
részint már túl van egy epikai hangváltáson - a „kínos helyzet", vagy ahogy B. Nagy 
László nevezi: a „lélektani naturalizmus" feszültsége mozgatja a folyamatoj. Mivel 
azonban a történet lélektani kísérletként éppúgy értelmezhető, mint társadalmi célzatú, 
realisztikus rajzként, a két övezet impulzusai kioltják egymást. Gábor kocsis tulajdonkép-
pen csak egy jót akar ebédelni - vállalva még a fondorlatos déli „betolakodást" is —, s 
végül, hisz ez az írónő igazi epikai hangoltsága, három ember kölcsönös, eléggé kisszerű, 
sőt, kicsinyes torzsalkodásában látjuk viszont a lélektani naturalizmust. Nyirő novellájá-
ban lényegileg hasonló folyamat zajlik le. A narrátor retorikailag alaposan gerjesztett 
tirádái számára csak ürügy, példa a havasba induló székely tragédiája — mintegy benne 
igazolja önmagát a megemelt, stilizált hanghordozás: „A száj a ráhintett kereszt után örök 
némaságba dermed. A kezek is meghalnak érintésemre . . . A lábak kihűlnek . . . Az ember 
meghalt . . . Uram, irgalmazz nekünk! . . . " 

Az Emberek a ködben — noha a kötet jobb írásai közül való — maga is osztozik 
gondolat és hangoltság részleges ellentétében: a kisfiúnak a gyermekkori legendák 
lerombolásán érzett - kissé túl is rajzolt - keserűségét úgy festi alá a téli táj képe, hogy 
minden szándékolt komorságán átüt a Szabó Pál-féle világlátás természetes derűje: „A 
bokrok olyan furcsán kezdtek himbálózni, nem derékban hajoltak meg, csak úgy, a tövén. 
Némelyikben könnyű szél nyargalt keresztül, halk zene-bonával hajoltak utána a vessző-
szálak, de a szél nem hallgatott rájuk, mert már jómessze inalt valahol." 

Az elbeszélői magatartás eltérő sajátságainak létrejöttében persze nemcsak az alakított 
és feldolgozott valóságanyag arányai, az elbeszélői szerepek közötti viszonyok játsza-
nak szerepet. Amikor Túróczi-Trostler a novellák többségének „sötétre árnyékolt" 
hangjáról, a megszelídített naturalizmushoz való visszakanyarodásról beszél11, voltakép-

11 Túróczi-Trostler József: Schriftsteller de Nachkriegsgeneration haben das Wort. = Pester Lloyd 
(Abendblatt). 1932. 18. sz. 
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pen szintén az elbeszélői magatartás dilemmáira utal: a társadalmi problematika közvetett 
jelenlétére, s egyidejűleg az ábrázolás közvetlenségére. Kimondva-kimondatlanul Féja 
Géza is elmarasztalólag jelzi az új prózai hangok hiányát, s azért üdvözli örömmel a 
József, az ács c. novellát, mert a humor szemléleti többletében látja az ormánsági novellák 
naturalista irányzatosságának meghaladhatóságát: „Ha megszállja őt a tendencia, akkor a 
tiszta realista ábrázolóból dühödt torzító lesz."12 

Milyen funkciói lehetnek tehát itt a humor, az irónia szemléletformáinak, s a mellettük 
gyakran felbukkanó jelképies-allegorikus, illetve lírai-idilli elemeknek, ha — mint 
korábban utaltunk már rá - a kötet novellái egyértelműen realista alkotások, s ha 
esztétikai tónusukból olykor a naturalista színek sem hiányoznak (Bohuniczky, Dallos, 
Nyirő). Mindezek a tényezők persze semmiképpen sem tekinthetők új minőségeknek, 
hiszen már a századvég novellisztikája - bár szintén realista irányú és stílusú volt1 3 -
nyomatékosan mutatja a jelképiség, az impresszionizmus, a naturalizmus karakteijegyeit. 
A realista kereten belüli stílusjegyek arányát tekintve azonban még nem vonhatók le 
messzemenő következtetések. Elsősorban azért nem, mert a meglevő expresszív, lírai, 
szimbolikus, Tamásinál a látomásos-groteszk elemek, sőt, némi a kritikától is méltányolt 
lélektaniság14 önmagukban nem fedik el a végre nem hajtott huszadik századi fordulat 
bizonyítékát: azt, hogy továbbra is a hagyományos, közvetlenül elmondó-beszámoló jellegű 
elbeszélés formája és perspektívája az uralkodó a Mai Dekameron noveüáiban. 

A jelképies mozzanatoknak Pap Károly és Tamási műveiben van komolyabb funkció-
juk: azzal a különbséggel, hogy a nyomorék kisfiú sorsa általában fogalmilag feleltethető 
meg a népben adott értékek törvényszerű elkallódásának, Tamási viszont hangsúlyosan az 
életprogram, a pragmatikus útmutatás megfogalmazásával allegorizálja Demeter Gábor 
„anti-messianizmusát": „De az Isten levette eme népről a kezét talán, mert gyermekestől 
és asszonyostól és férfiastól röhögte Demeter Gábort, az első férfiút, aki felkelt a 
romlásból és életet kiáltott. Aki bé merte hozni a szamarat, az igénytelenség, a kitartás, a 
munka szimbólumát a büszke faluba, az álmodozó, káromkodó, a csodaváró faluba." 
Mindazonáltal egyik novellában sem lép elő központi szervező elvvé az allegorizmus. 
Mindkét esetben a reális életkeretek (Vaják favágó története, illetve a székely falu 
reakciója a szamaras istenkísértésre) feltételei mellett szivárog át a társadalmi tartalmú 
üzenet a jelképi csatornákon. Nem politikai tartalmú rejtjelzés ez, hanem az esztétikai 
magatartás közvetettségének, a stilizációs szándéknak, „irodalmiasságnak" a kifejeződése. 

A lírai-idilli elemek jelenléte alkalmasint azért nem paradigma érvényű jellemzője az 
antológiának, mert rendszerint a leggyengébb novellákban teng túl, meglehetős érzelmes-
séggel, giccsszerű mozzanatok kíséretében (Dallos, Szitnyai): „Apám csöndesen moso-
lyogva ült s a nagy örömben harmatos lett a szeme. Erős, inas, drága keze ott nyugodott 
az asztalon, görbe ujjával piszkálta a terítőt s olyan végtelen boldogság volt az arcán, 
olyan nagy jóság, mint egy kiterített szív." A Kenyér c. novella eme részlete nemcsak az 
érzelmes stilizációt szemlélteti, de igazolhatja a narráció elemi hibáiról mondottakat is. S 
persze, ott van ama súlyosabb, tartalmasabb líraiság Szabó Pál novellájában is, de 
éppenséggel a folyvást elnyomott elbeszélői alaphangoltság komponenseként. 

12Féja Géza: Az új írók. = Előőrs. 1932. jan. 10. 
1 3 Vö. : Németh G. Béla: A magyar századvég modern prózai törekvéseiről. = Helikon, 1969. 84. 1. 
1 4 Vö.: Rónay György: Mai Dekameron. = Perspektíva. 1932. márc. 85. 1. 
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A továbbiakban Gelléri és Kodolányi művét kell — főként a novellák más-más módon 
megnyilvánított értékszemlélete okán - kiemelnünk. A szállítóknál valójában az idill 
egyik különös határesete. Az első személyű elbeszélő derűt, biztonságot sugalló szemléleti 
fölénye a konfliktusosság kizárása és az elemi életszint felértékelése árán jön létre. A 
novella tulajdonképpeni művészi „fogása" mégis abban van, hogy csak a narrátor és az 
olvasó közötti távolság tudatos felmérésével juthatunk eme beárnyékolt idill igazi 
értéktartalma birtokába. Ilyesféleképpen viselkedik Kodolányi novellájában az alakrajz 
iróniája is. Itt akár az értékviszonyok komikus úton való helyreállításának „klasszicizáló" 
mozzanatát is láthatnánk abban, ahogyan az öreg József aláveti magát a kezdetben 
tagadott törvényszerűségnek. Noha a novella a jellem önismereti útját rajzolja, melyen 
egy kútágas bütyke lesz a drasztikus sorsfordító, eszméitető motívum - a komikai elem 
tragikus értékmozzanatokat is megnyilvánít. Hiszen az öreg végül is nem pusztán kudarca 
színhelyéről, de a számára életet jelentő közegből is távozik, lánya portáján ugyanis nem 
lesz egyéb dolga a halál várásnál. S ennek a tragikomikus értékszerkezetnek a megképző-
dése talán a kötet legbonyolultabb művészi struktúráját állítja elénk: az öregnek a 
szcenikától ironizált, végső soron egy emberi alapmentalitást megtestesítő figurája nem a 
pattern, nem a megnevettetés egyoldalú értéktartalmát hívja ki, hanem összetettebb, 
ellentmondásos katarzisérzet kiváltását teszi lehetővé. Nem véletlen, hogy Kodolányi 
novellájában az elbeszélés erős perszonalizáltsága segíti kibontakozni ezt a hatást, a műfaj 
realista-drámai változatának sikeres megvalósításával. 

Tanulságos azonban az is, hogy az értékszerkezetet valamelyest is bonyolultabban 
kialakító elbeszélések nemcsak hogy nem illeszkednek bele a Mai Dekameron narrációs 
alapképletébe, de rávallanak a dominánstól eltérő esztétikai magatartásra is. 

Visszatérve most már a kiindulásul jelzett kérdéskörhöz: az aligha kétséges, hogy a 
közvetlenebb valóságillúzió, az epikai ábrázolás áttételeinek tagadása, illetve az első 
negyedszázad irodalmának folytathatatlansága együttesen fordította szembe a háború 
után indult prózaírókat a Nyugat hagyományaival. A társadalmi problémákra érzékeny 
látásmód és az elődökétől eltérő elbeszélésforma kialakítása a pályakezdés szakaszában -
ezt tanúsítja Móricz antológiája — egyszerre túl nehéz terheket rótt a második nemzedék 
novellistáira. Egyszerűsítve úgy fogalmazhatnánk, hogy akiknél közvetlenebbül jelenik 
meg a szociális problematika, majdnem mindig foglya marad az anyagközelség vonzásá-
nak, s az írói hovatartozás kifejezésén túl nem bontakozik ki frontális társadalmi 
konfliktus, de maga az életanyag sem áll még előttük a népiektől megszokott, lázító 
közvetlenséggel. Másutt viszont egy-egy novellatípus sikeres újraalkalmazása, az elbeszélő-
technikai dramatizálás (Kodolányi, Gelléri) nem jár együtt társadalmi célzatú kérdésfelve-
téssel. Mivel a szövegeknek ez a poétikus úton adott válasza esztétikailag semmiképpen 
sem tekinthető törvényszerűnek, az egy-egy novellából való megítélhetőség kockázatával 
együtt is úgy tűnik, hogy a nemzedék 1932-ben még csak részeredményeket mondhat 
magáénak. A Nyugattól elkanyarodó mozdulat kettőssége még keveseknél ígéri a saját 
úton való előrelépés lehetőségét (Kodolányi, Tamási, Szabó Pál). A többség reflexszerűen 
is inkább a magyar novella preformált változataihoz, leggyakrabban a századvég népies 
realizmusához fordul vissza — azzal a valóban meglevő többlettel, amit a húszas-harmincas 
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évek valóságának feltétlenül másként, élesebben felvetődő ellentmondásai, s majd a népi 
mozgalom ideológiája hoznak magukkal. 

Mindezt nyilvánvalóan nem így, hanem többnyire lényegesen kedvezőbbnek látja a 
korabeli kritika, s ezen semmi csodálkoznivaló nincsen. Az elismerés voltaképpen az új 
irodalmi szellemnek szól, pontosan fejezve ki egy szélesebb irodalmi közvélemény 
várakozását: „Egy kötetbe tömörítve mutatja be azokat az írókat, akik legújabb 
szépprózai irodalmunk csúcspontját jelentik, de jelentik egyúttal a hangban, szellemben, 
írói célkitűzésekben és törekvésekben új magyar irodalmat is."15 Nem egyszerűen a 
kontraszt kedvéért idézzük a ritkább, de élesebb elmarasztalást is, azzal a megjegyzéssel, 
hogy itt ismét más tényező, az esztétikai radikalizmus, a Móriczot balról támadó 
álláspont formálja az ítéletet: „A régi magyar irodalom szelleme gyűjtögetett és válogatott 
itt, a háború után jelentkezett írók közt olyan darabokat, amik a legkevésbé sem jelzik a 
mai magyar irodalom mai haladot tságát . . . " 1 6 Sok tekintetben nem szorul ugyan 
magyarázatra ez a meglepően éles véleménykülönbség, de teljes megvilágítása már a 
korszak kritikai életének problémái közé tartozik. 

1 'Rónay i. h. 86. 1. 
1 ' Gaál Gábor i. h. 73. 1. 
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UTAS1 CSABA 

ÉRTÉK ÉS TENDENCIA MÓRICZ ZSIGMOND 
ROKONOK CÍMŰ REGÉNYÉBEN 

Ha az olvasóközönség feltételezett kíváncsiságát kielégítendő, valamely jelentős írót 
afelől faggatnak konokul, vajon mely művét tartja igazán számottevőnek, rendszerint úgy 
hárítja el a kellemetlen kérdést, hogy legfrissebb munkájára hivatkozik. Megkapaszkodik a 
jelenben, hogy jövője felé tárhasson kaput. Akadnak azonban olyan írók is, akiknek 
művészete a figyelem mindennemű irányítása nélkül is legújabb alkotásaik fényében áll, 
elsősorban annak a jeleként, hogy nagy koncepciójú, mindenségáhítatú müveik ismételten 
a talán el sem érhető teljesség ígéretét sejtetik meg olvasóval és kritikussal egyaránt. S 
Móricz Zsigmond ilyen író volt. Attól a pillanattól fogva, hogy első regényének félistenné 
nőttetett hőse pusztulásba rohant az alacsony magyar ég alatt, folyvást az érdeklődés 
középppontjában állt, olyannyira, hogy pályájának egy-egy állomása átmenetileg nemegy-
szer háttérbe is szorította korábbi teljesítményeit. Erre lehet példa egyebek között a 
Kivilágos kivirradtig, melyben Schöpflin Aladár lelkendezve fedezi föl a „kompozicionális 
ravaszságok" sokat ígérő újdonságát, vagy a nem sokkal későbbi Úri muri, melyet 
Kodolányi jelzőpazarlón Móricz „legtökéletesebb, legmélyebb és legkomolyabb" munká-
jának vél. S a sort aztán a Rokonok folytatja. A kritika ugyanis ismét határvonalat húz, s 
csaknem egybehangzón állapítja meg, hogy ezúttal a „legmértéktartóbb Móricz-regény-
nyel" van dolgunk, melynek alakjai „életesebbek, zamatosabbak, mint valaha", annál 
inkább, mert itt az író „nem épít, nem kerekít, nem tervel és nem túloz", „csak néz és 
elmeséli, amit látott". 

A Rokonok tehát már megjelenésekor „klasszikus" alkotásnak minősült, s a jószeren-
cse a későbbiek során sem hagyta el: a háború után „mindent elsöprő erejű", „hatalmas 
lépés"-ként emelte ki az irodalomtörténetírás, a „teljes és diadalmas kritikai realizmus" 
meggyőző példájaként, melyben Móricz „már félreértés és fenntartás nélkül ítélkezik a 
Horthy-korszak uralkodó rétege felett". Ez a másodszori, eszmeileg már merőben más 
előjelű értékelés azonban szemetszúrón mindvégig a leleplezésre, a leszámolásra helyezi a 
súlyt, nem pedig arra, hogy miként, milyen eszközökkel, mekkora művészi hitellel 
nyilatkozik meg a „megfellebbezhetetlen"-nek vélt írói ítéletmondás. Elvben ugyan nem 
zárkózik el a mű esztétikai szféráitól, sőt, esztétikumának és eszmeiségének megbontha-
tatlan egységét hirdeti, ugyanakkor azonban paradox módon mást sem tesz, mint 
módszeresen feltátja és újraépíti a regény csöppet sem rejtett mondandóját. Egyszerű 
lenne persze, de nem célravezető is, ha e sajátos arány tévesztésnek egyedüli okát a 
dogmatikusan haszonelvű irodalomszemléletben, illetve abban keresnénk, hogy a felszaba-
dulás utáni egy-két évtizedet még igen elevenen hatotta át annak a társadalmi vezetésnek 
és rendszernek rossz emléke, amelyet regényében az ár ellen úszó értelmiségiek bátorságá-
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val Móricz megtámadott. Nem lenne célravezető, mert e külsőleges okok mellett maga a 
regény, annak kérdésfeltevése, cselekménybonyolítása, egész világa is jócskán hozzájárult 
a sarkított, s éppen ezért felszínes, egyoldalú értelmezéshez. 

Talán A fáklya vagy még inkább a Tündérkert teremtő lázaktól áthatott, gazdag 
tenyészetére asszociálva, ismert és többször idézett esszéjében Gyergyai Albert még úgy 
vélte, hogy ъ Rokonokat Móricz „minden mesterkélt arány vagy perspektíva s minden írói 
hozzászólás vagy drámai fokozás nélkül" alkotta meg, „egyszerűen, egybefolyón, valami 
égi egykedvűséggel, amely mintegy magára hagy mindent, a témát, a történést, az 
alakokat, hadd fejlődjék mindegyik a maga kénye és rendeltetése szerint". Gyergyai tehát 
akarva-akaratlanul az ősösztönös zseninek Móricz Zsigmondhoz tapadt legendáját próbálta 
tovább éltetni, a regény azonban a maga megtervezettségében, kiszámítottságában egyálta-
lán nem engedelmeskedik ennek a képletnek. Nem véletlen, hogy Hevesi András már a 
„mondanivaló megszállottja"-ként emlegeti a Rokonok Móricz Zsigmondját, nyomatéko-
san hangsúlyozva, hogy ilyen könyvet „tudatos erőfeszítés, művészi szándék nélkül" nem 
lehet létrehozni. S ugyancsak erre céloz a magyar irodalomtól kissé távol élő, pontosab-
ban: már alig élő Szenteleky Kornél is, midőn a jellemzésnek, az események beállításá-
nak „szándékosságáról", a „célt szolgáló" fordulatokról, az alakokon észrevehető „torzító 
vonásokról" tesz említést futólag, megkerülhetetlen kiindulópontot kínálva a mű egy 
lehetséges mai értelmezéséhez és értékeléséhez. Mert az alapvető kérdés mégiscsak az, 
hogy tendenciózus-e a regény, s ha igen, tendenciózussága folytán vesztett-e súlyából 
mára, illetve hogy az aktualitás hajszolásának kedvezőtlen következményeit mennyire 
tudják ellensúlyozni a szöveg immanens, vagy ha akarjuk, „időtlen" értékei. Vázlaíomban 
erre a kérdésre keresem a feleletet. 

Móricz Zsigmond még azon írók közé tartozott, kiknek meggyőződése és hite lehetett, 
hogy a szép szónak valóságváltoztató, orpheuszi ereje van. Szinte műiden nagyobb 
lélegzetű művében ott kavarog ez a létre közvetlenül is hatni óhajtó indulatosság, melyet 
természetszerűleg nem a műfajelmélet vagy az irodalmi újdonság kérdései szítottak fel 
újra meg újra, hanem az, hogy az ostromlott élet következetesen süket és mozdulatlan 
maradt az írói kihívásokra. Állandóan veszélyeztetett, biztos talajra nem lelhető, önmagá-
ból fel-feltámadó hitről volt szó tehát, mely végső veszélybe sodródva, végső eszközökhöz 
is folyamodik, s védekező-támadón feketével önti el a világot. És a Rokonok, ehhez 
kétség aligha férhet, éppen egy ilyen hitbéli válság terméke. Alakjai majdnem kivétel 
nélkül a bomlás útjait járják, s gonoszságuk már-már mitológiai méreteket ölt, hisz 
viselkedésükben nem annyira erkölcsi vétségeik hosszú sora a döbbenetes, hanem hogy 
valójában nincs erkölcsük, hogy dehumanizálódásuk parttalan, hogy létük végérvényesen 
emberen „túli". Fokozhatatlanul sötét, mondhatnám, az elmarasztalás legkisebb szán-
déka nélkül. Meggyőződésem ugyanis, Sartre-t parafrazálva, hogy csak jó és rossz művek 
vannak, de fekete irodalom nincs, mert bármilyen sötét színekkel festi is a világot a 
szerző, azért teszi, hogy a szabad emberek e világ előtt érezzék át szabadságukat. Elvben 
tehát a sötéten láttatás, mely révén az író etikai háborgása csaknem észrevétlenül 
esztétikai élménnyé formálódik át az olvasóban, nyeresége lehet egy-egy műnek. A 
Rokonokban azonban ez az átváltó mechanizmus csak kisebb-nagyobb zökkenőkkel 
működhetik. Minél inkább elborul ugyanis az írói szemlélet, annál határozottabb 
vonásokkal ütközik elő a regényből a teremtő kedvet féken tartó alapkérdés, a tendenció-
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zusság, mely visszafelé hatóan is fényt vet a kulcsjellegű párbeszédekre, a karikaturális 
helyzetekre, a krónikázó szegmentumokra, egyáltalán: az epikai anyag beszűkülésére. 

Az alapkérdés feszítőerejének nagyságát, a regény cselekménytartományát szigorú 
lehatárolása mellett az is híven érzékelteti, hogy Móricz olykor váratlanul felnyitja a 
zsilipeket azok előtt a legkínzóbb gondolatok előtt, melyeket a mű egészének kellene 
sugároznia — megfogalmazatlanul. „Magyarország a rokonság és a panamák lápvilága. Ez 
egy olyan furcsa ingovány, hogy aki ebbe beleplántálódik, vagy akklimatizálódik, vagy 
elpusztul. Az olyan növények, amelyek szeretik ezt a nedvdús talajt, buja nagy virágokat 
hajtanak, azok, akik nem szeretik, belefúlnak a sárba" — oktatja a regény derekán Kopjáss 
Istvánt a zsarátnoki ellenzék vezére, és ez a summázat nemcsak hogy áttör a regény 
szövetén, hanem jó előre és teljesen fölöslegesen megsejteti Kopjáss bukását is, minthogy 
őt, ha többel nem is, de egy-két arasszal kezdettől fogva a lápvilág fölé emeli Móricz. Vagy 
gondoljunk a Pestre utazás epizódjára. Kopjáss a magyar mocsár egy díszpéldányával, a 
hatalmi pozícióról kedélyeskedő alispánnal vág neki az útnak, ám ezt a figurát amilyen 
gyorsan felkapja, később éppoly gyorsan el is ejti Móricz, mintegy jelezve, hogy az 
utaztatásnak a mellékszereplő fölléptetésén túl is lesz célja. S csakugyan, amint az alföldi 
éjszakában visszafelé indul a vonat, s alvó útitársa mellett Kopjáss rendszerezni kezdi a 
nap eseményeit, egyszer csak újra anorganikus digresszióba téved a regény. Kopjáss egy 
„mindentudó" újságíró barátja szavai segítségével szabályos kiselőadást tart az olvasónak 
a nyugati parlamentarizmusról, az államkormányzás tudományáról, a külhoni és a magyar 
államvezetés közötti óriási különbségekről. E rögtönzés azonban a hős jelleme szempont-
jából teljesen irreleváns: nem ad hozzá és nem vesz el belőle semmit. Kopjáss negyvenes 
éveit taposó, meglett ember, s bár vidéki elszigeteltségben él, vívódásai arról tanúskodnak, 
hogy fel-felerősödő naivitása ellenére sem együgyű vagy ostoba. Túllát Zsarátnok városán, 
életérzése, világlátása, ha szerényen is, de a kultúrában gyökerezik, miként éppen az 
alispánra vonatkozó tűnődéséből is kitetszik: „Olvasott ez az ember valaha valami 
könyvet? . . . Van véleménye az irodalomról? A tudományról? Mit tud ez a szellem 
újabb fejlődéséről? Semmit." A digresszióba foglalt politikai leckére tehát nem Kopjáss-
nak, hanem kizárólag Móricznak volt szüksége, hogy egyfelől országossá szélesítse a 
zsarátnoki közigazgatás nyomorúságának képét, másfelől pedig, hogy a nagyobb teret, 
több időt és energiát igénylő közvetlen ábrázolásról lemondva, elhárítson minden 
akadályt a Kopjáss bukása felé vezető, előre kijelölt, egyenes vonalú pályáról. 

Fölmerül persze a kérdés, hogy a szövegsűrítést, a szerkezeti egyensúly megtartását 
célzó informatív belső monológnak ez a típusa miért hat zavarólag Móricznál, kinek még 
igazán nagy regényeiben is vargabetűkre, sőt „tékozló" csapongásra bukkanunk nemegy-
szer, anélkül, hogy a kompozíciós lazaságok, esetlegességek, aránytalanságok érezhetően 
csökkentenék a mű hatásfokát. A dilemma nyitja, azt hiszem, elég egyszerű. A nagy 
regényekben Móricz az épp általa kialakított valóságkonvenció jegyében alkot, de úgy, 
hogy az alakokat, a gesztusokat, a szituációkat egy már-már önmagával nem bíró belső 
indulattal festi meg és hatja át. Dyenformán ezek az alakok, gesztusok és szituációk, 
melyek korántsem az objektív valóság viszonylatában nyerik el hitelességüket, könnyedén 
magukkal sodorhatják és közömbösíthetik a mű hordalékanyagát. A Rokonok esetében 
azonban merőben más a helyzet. Itt nem az iménti értelemben vett valóságkonvenció 
vezérli Móriczot, hanem az alapkérdést kiélező konvencionális valóság, s épp ezért úgy 
építkezik, hogy szövege elsősorban a mindennapok felől nézve nyeije el valóságosságát. E 
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törekvés következtében az alakok mozgástere korlátozódik, ők maguk kissé kifakulnak, 
elszürkülnek, egyszóval „életszagúbbá" lesznek, mint egyébként, emellett pedig mindazok 
a fragmentumok, párbeszédek, fordulatok, amelyekben Móricz letér a valószerűsítés 
választott útjáról, diszharmonikus zörejt visznek a regénybe. így van ez pl. a Kopjáss-
rokonságot mozgósító eseménysorban is. Attól fogva, hogy István és Kardics bácsi 
atyafisága kitudódik, csaknem burleszkes tempóban vonulnak föl a rokonok, hogy fizikai 
vagy lelki jelenlétükkel vészjóslón beárnyékolják a főhős napjait. Ez a kavargás, még ha 
helyenként illusztratívnak tetszik is, egész sor mozzanattal gazdagítja a lápvilág rajzát, 
amikor azonban a „rokonizmus" országossá szélesítése kedvéért Martiny doktort is az 
atyafiak közé vonja Móricz, az ábrázolás túllép a valószerűsítés törvényein, s egy csapásra 
karikaturálissá válik. 

A legtöbb nehézséget azonban talán mégis Kopjáss István megformálása okozta 
Móricznak. Egész eddigi munkássága során nemes undorral zárkózott el az ördögök és 
angyalok harcától, ám a parancsoló erejű alapprobléma most arra késztette mégis, hogy 
hősét egy ördögi kompánia kellős közepébe vesse. Milyen legyen ez a hős? Valamely 
megingathatatlan, szilárd jellem mellett már csak azért sem dönthetett, mert ez teljesen 
idegen lett volna alkotói temperamentumától, emberismeretétől, emellett pedig egy ilyen 
hőstől, a maffiával való konfrontálódása miatt, nyilván már a regény elején el kellett volna 
búcsúznia. Ugyanakkor a használható, a véleményüket önös érdekeiktől függően folyvást 
cserélgető alakok galériájában sem válogathatott, hiszen egy konfliktus nélkül beépülő hős 
eleve lezárta volna az utat az alapgondolat kiteljesítése előtt. Egyetlen lehetőség maradt 
tehát: a felemás, az ingatag, a töprengő hősé. Azé a hősé, aki talán folytathatná, 
kiegészíthetné a Turi Danik, Matolcsy Miklósok, Szakhmáry Zoltánok sorát. Csakhogy 
Kopjáss István már alkalmatlan erre. ő már nem természetes közegében vergődik, mint 
amazok, hanem csak szerencsétlen átutazó a rokonság poklán, csak elszenvedi a regényt, 
hogy a másik pólus, a maffiáé, a tulajdonképpeni „hősé" minél meggyőzőbben mutat-
hassa magát. Innen van, hogy alakjában inadekvát lélektani ellentmondások halmozódnak 
föl. Nem a volt kultúrtanácsnoknak és a karrierista főügyésznek mindvégig tartó küzdel-
mére gondolok persze, hisz a hős lényének megkettőzésében rejlő lehetőségeket ragyo-
góan aknázza ki Móricz. Minél mélyebbre süllyed gyengesége folytán a láp hínárjába 
Kopjáss, a felfelé kapaszkodó főügyész, annál nagyobb vehemenciával fordul kultúrtanács-
noki reformeszméikhez, annál nagyobb pátosszal próbálja újraéleszteni szociális érzékeny-
ségét, mígnem groteszk lelkiismereti bukdácsolása során annyira el nem szenesedik, hogy 
egészen belesimul, belevész a regény tiszta sötétjébe. A kételyek ilyenformán nem is ezen 
a téren, hanem Kopjáss naivitásának és tudatosságának relációjában merülnek fel. 

Kultúrtanácsnoki teendői végzése közben Kopjáss a társadalmi igazságtalanságok 
sokaságát észleli, megújulón tetteket sürget a bajok orvoslására, indítványait azonban 
rendre elakasztja a városi közigazgatás közönye. Noha nem lát a kulisszák mögé, már ekkor 
pontos képet alkot magának a maffiáról, melyhez majd később a sors kegye „felemeli". 
Logikus hát, hogy egészséges gyanakvással indul a főügyészi fotel felé, stratégiai terveket 
kovácsol, cselekedni készül, ennek ellenére a legelső alkalommal mohón nyúl a felkínált 
konc után. Hova enyészett évek óta gyülemlő gyanakvása, elővigyázatossága a félelmetes, 
mert titkos machinációk mögé búvó bűnszövetkezettel szemben? Elnyomta a gazdagodás 
váratlan lehetősége meg az a könnyű bódulat, mely a hatalomhoz jutó embert mindig is 
eléri, mondhatnánk. Arra vonatkozóan azonban már nem lelhetünk elfogadható lélektani 
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magyarázatot, hogy a cselekmény következő lépcsőfokán miért abszolutizálódik a 
kopjássi naivitás. A Berci bácsi-féle szénpanamára gondolok. A szélhámos, beszámíthatat-
lan rokon primitív csapdájába úgy sétál be hősünk, akár egy kisiskolás. Hasztalan figyel-
mezteti felesége és öccse a veszélyre, s hasztalan tudja maga is, hogy a legkisebb ballépés 
véget vet terveinek, egyszerűen nem tud feleszmélni, nem tudja elhatározásra bírni magát. 
Pedig egészen bagatell dologról lenne szó, csak vonatra kellene ülnie, hogy a Berci 
bácsi-féle szénbánya meglétéről s a szén minőségéről személyesen is meggyőződjék. 
Móricz azonban ezúttal megtagadja tőle a vonatozást, újabb bizonyságaként annak, hogy 
sorsát alárendelte a panamázó lápvilág tablójának. Ennek következtében Kopjáss István 
alakja megoldatlan is marad. 

A „túloldalon", az erkölcs nélküliek kiegyensúlyozott táborában természetesen nyoma 
sincs a fellazulásnak. Ott minden szereplő a helyén van, mindegyikük a csillagok bizton-
ságával mozdul és cselekszik. Különösen a polgármester. Úgy vélem, regényirodalmunk 
legszebb fejezetei közé tartozik, amelyben a rendkívül ápolt, elegáns kis öregúr porcelán-
fogai először csillannak ki várszerű íróasztala mögül, s beszéde negédes futamaiból kirajzo-
lódik előttünk a cinikusan ravasz szellemtelenségnek egy világon túli lárvaarca. Kár, hogy 
ez a negativitásában hatalmas figura nem kaphatott nagyobb teret a regényben. Kár, mert 
így nem annyira a prózaírás diadalát kell csodálnunk és becsülnünk a Rokonokban, 
hanem inkább Móricz Zsigmond keserűségének, etikai fölzúdulásának erejét. Ami persze 
nem kevés, és nem lesz feledhető mindaddig, amíg az ember életét korrupció, értelmetlen 
megalkuvás és az „arany öntudat"-nak megvetése kíséri a földön. 
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GEROLD LÁSZLÓ 

LEHETŐSÉG ÉS KORLÁT 

Molnár Ferenc: Valaki (1932) 

Bevezetésként felvázolok két történetet: 
Az első: A brit gyarmati hadsereg négy katonája ki akar rabolni egy pagodát. „Ostrom" 

közben egyikük eltűnik, a másik három pedig az őrmesteri büntetést elkerülendő, meg-
győz egy jámbor vasútikocsi-kirakodót, hogy ideiglenesen, míg társuk visszatér, öltse 
magára az egyenruhát. A negyedik katona azonban sehogy sem kerül elé, s ezért a három 
ravasz baka folytatja a szegény flótás behálózását: oly szépre és gondtalanra festik a 
katonaéletet, hogy a jótét rakodómunkásnak eszébe se juthasson kibújni az angyalbőrből. 
Mivel pedig egészen biztosak akarnak lenni a dolgukban, ezért a kincstári vagyonnal 
üzérkedés látszatát keltve halálra ítélik alkalmi társukat, és látszatra — vaktölténnyel — ki is 
végzik. Mindezt pedig azért teszik, hogy a látszat-halál után a szerencsétlen vasúti 
kirakodó többé ne lehessen nemrég volt önmaga, s felvegye, most már végérvényesen az 
eltűnt katonatárs nevét, saját múltjával szakítva más néven, más emberként éljen tovább. 
Az eredmény: az új ember hamarosan beáll a harctérre induló katonák közé . . . 

A másik történet: Egy gazdag és titokzatos, kalandokban is gazdag szépasszony, akit 
férje, mert a nő apját szélhámosság miatt elítélték, elhagyott, s aki egy ideig énekesnőként 
élt, jelenleg pedig céltalan utazgatásokban keres nyugalmat, ez a nő elárulja, hogy legfőbb 
óhajtása: „rendes emberrel elvetetni" magát. Név kell, ,jóhangzású, szép név". „Támasz, 
védelem, pozíció!" Mondjuk egy .jóságos gróf ' . De fél is a félj után vágyakozó nő, mert 
szerelem nélkül senkivel sem tudna együtt élni, s mert kiderülne nem éppen makulátlan 
előélete, s esetleg ismét magára maradna. Kellene is valaki, nem is akárki, de „minden-
kinek a legfőbb baja, hogy. létezik". Ebből az aperszüből fog szikrát a veterán szélhámos 
apa, akinek különben is lelkiismeretfurdalása van, hogy a lánya miatta boldogtalan, és 
kárpótlásul szerkeszt egy férjet. Pontosan olyant, amilyenről a lány álmodott: grófot, 
akinek neve, emlékei, jelene van, ám nincs az a végzetessé válható hibája, hogy: létezik. 
Csak tettei, tárgyai, holmija, okmányai, viszonylatai vannak. Attribútumai teremtik meg, 
ezekben létezik. „Kinek kell manapság maga az ember? Csak a kisugárzásai kellenek" — 
ismeri fel a kor igazságát a grófot szerkesztő szélhámos apa. Majd néhány hónap múlva 
elkészül, megszületik — funkcionálni is kezd a nem létező-létező grófi félj. 

Itt szakítsuk meg a második történetet. 
Nem nehéz felismerni, hogy mindkét esetben lényegében azonos folyamat játszódik le. 

Illetve majdnem azonos: mert míg az elsőben, Bertolt Brecht Egy fő, az egy fő című 
művében, valakiből csinálnak senkit, addig a második történetben, Molnár Ferenc víg-
játékában senkiből lesz, a mű címének megfelelően — valaki. Mindkét esetben átszerelés 
történik. A művelet iránya különbözik, az eredmény azonban ugyanaz. 

3'53 



S itt álljunk meg, és egyelőre maradjunk is Molnár Ferencnél meg 1932-ben írt s 
előadott Valaki című vígjátékánál. 

Becserkészve a darab gyér irodalmát, szükségszerűen ellentmondásra kényszerülök: 
Az Irodalomtörténeti Kiskönyvtárban megjelent (Vécsei Irén: Molnár Ferenc. Gondo-

lat, Budapest, 1966.) Magyar írók sorozatának könyvecskéjében ugyanis ez áll Molnár 
vígjátékáról: „A Valaki tiszta bűvészkedés, kiszámított és mesterkélt játék: egy vitatható 
értékű ötlet túlterhelése" (105. old.) 

Pontosan az ellenkezőjét vallom, mint amit az idézet megállapít. Azt, hogy a Valaki 
című Molnár-vígjáték egy remek ötlet felcsillantása, de kellő és szükséges terhelés nélkül. 
Az ötlet remek, jelentkezése — bár talán híján van az alkotói tudatosságnak — egyáltalán 
nem véletlen 1932-ben, de funkcionálása, majd látjuk, nem a legszerencsésebb. 

Előbb azonban kanyarodjunk vissza az életműben. Molnár első nagy színházi sikeré-
ben, Az ördögben hangzik el: „A hazugságokat, fiam, tisztelni kell. Mátyás királlyal 
meghalt az igazság, és mégis megvagyunk. De ha egyszer valamelyik királlyal meg talál 
halni a hazugság, elmehetünk a fenébe". Molnár már akkor jelezte, tényként leszögezve és 
iróniával átitatva, hogy szerinte a hazugság az élet egyik legfontosabb, megkerülhetetlen 
kategóriája. Ne vitatkozzunk most ennek helytelenségéről vagy helyességéről, csak regiszt-
ráljuk. Ezt viszont fontos megtenni, mert gyakorta használt vígjátéki rekvizitum, úgyszól-
ván dramaturgiai közhely Molnárnál a hazugság szerepeltetése. Számunkra ezúttal a 
szerepjátszás formájában megmutatkozó hazugság kínálkozik érdekesnek, például A test-
orbeli és az Olympiabeb. 

Az elsőben a színész — s itt legalább csak megemlíthessem még a Marsall című 
egyfelvonásost, melynek kulcsszereplője ugyancsak színész, nyomatékosítva ezzel is", hogy 
Molnárnál gyakorta találkozunk színész-hősökkel, akiknek a szerepjátszás, a naponta 
történő szerepcsere természetes életformájuk, életelemük —, A testőrbeW színész, hogy 
feltétlen bizonyosságot szerezzen felesége, a színésznő (!) hűségéről vagy hűtlenségéről, 
tisztnek öltözik azzal a céllal, hogy elhódítsa tulajdon feleségét. 

Az Olympiában a fiatal özvegy hercegnő beleszeret Kovács huszárkapitányba, amikor 
pedig a férfi bátorkodik viszonozni a szerelmet, elhatároztatik, hogy meg kell büntetni a 
pimasz, tolakodó parasztot. Vérig sértik, a huszárkapitány azonban kalandornak álcázva, 
csellel egyetlen éjszakára megszerzi a hercegnőt. Majd pedig felfedi az igazságot . . . 

Mindkét esetben szerepjátszásról beszélhetünk, pontosabban szerepcseréről, ami 
viszont megelőző állomás a folyamatsor végén álló egyéniség-átszerelés felé. Schöpflin 
Aladár, aki Kosztolányi Dezsővel együtt mindmáig legjobban értette és értelmezte 
Molnárt, írja róla egy helyütt: „Megmutatja azokat a veszélyeket, amelyek a polgári 
erkölcsöt fenyegetik . . . " (Nyugat. 1932.1. 343-344.) Az említett szerepcserék, akárcsak 
a Valaki gróf-teremtése, éppen Schöpflin ezen észrevételét igazolja. A Nyugat kritikusának 
ez a felismerése sokkalta lényegibb vonása a molnári dramaturgiának, mint a szüntelenül 
ismételt ügyes szerkesztés, poén-hegyezés, ötletek tűzijátéka, szellemesség csak takarások 
a lényeg felett. A hazugságokra épülő látszat az a mélyrétege a molnári dramaturgiának, 
amitől humora fanyarrá válik, egészen a tragikumhoz közelítővé szálkásodik, s amitől 
poénjei, ötletei többek lesznek mulattató petárdáknál. 

A Valakiben Molnár Ferenc éppen a hazugságnak, ennek a polgári erkölcs szempont-
jából annyira lényegesnek tartott kategóriának a legteljesebb leleplezésére vállalkozik. A 
kísérlet nem egészen sikerül. Ettől függetlenül mégis alaptalan, amit a Valakiről Molnár-
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portréjában Nagy Péter ír: „A Valaki a Játék a kastélyban ötletét próbálja továbbfejlesz-
teni - az abszurdumig, a minden valóságtól elszakadt, csak a reflektorfényben működő 
játékig". (Nagy Péter: Drámai arcélek, Szépirodalmi Könykiadó, Budapest, 1978. 121. 
old.) 

Minden inkább ráfogható ennek a vígjátéknak az alapötletére, csak az nem, hogy a 
valóságtól elszakadt. Valóban egész az abszurdumig felfejlesztettnek látszik, bár nem az, s 
különben is az abszurdum sokkal inkább valóság-kategória, s nem valóság-fölötti vagy 
valóság-alatti, ahogy ezt manapság, elsősorban az abszurd drámával kapcsolatban szokás 
tévesen használni. 

Ha a Valakiben abszurdumot látunk, akkor erről az abszurdumról az sem hallgatható 
el, hogy két lábbal áll a valóság talaján. 

Mielőtt rátérnék ennek, s általában a molnári szándéknak a magyarázatára, be kell 
mutatni a mechanizmus összeszerelését és működtetését. 

Ott hagytam abba a történetet, hogy néhány hónappal a felvillanó ötletet követően, a 
boldogtalan szépasszony szélhámos apja bejelenti: a nem létező-létező grófi férj elkészült. 

Érdekes és élvezetes megfigyelni, hogy Molnár Ferenc milyen gondos építkezéssel 
helyezi egymásra azokat az elemeket, amelyek összessége a nem létező létezésének 
látszatát kell, hogy keltse. Az „apa" „szép fekete bőrútitáskával" lép színre, a „táskán 
sárga monogram és óriási grófi korona". A táskát úgy kell földre tenni, hogy a 
„közönség a nagy monogramot és az óriási küencágú koronát lássa". A táskából 
rövidesen előkerülnek a gróf holmijai. Elsőnek egy színes pizsama. „Jó szín. Jó anyag, 
ízléses ember" — állapítja meg a nő. És sorakoznak a legszemélyibb jellegű tárgyak, 
emlékek: egy hathónapos csecsemő arcképe, arany rámában, az első pár cipőcske, beezüs-
tözve, aranyba foglalt két piciny tejfog, egy selyem hajtincs a gyerekkorból. Majd fésű és 
kefe, ezek ezüstből, monogrammal, egy „megkezdett borotvaszappan, borotva, krém, 
ecset, timsó, púder, otkolon" — mindaz, amivel a nem létező férj nem létező külsejét 
ápolja. Előkerülnek a nagy színes szalagokra függesztett rendjelek, vitrinben lesz a helyük, 
lássák a látogatók. De van itt szivarszipka-gyűjtemény, ing- és mandzsettagomb-kollekció, 
cilinder, lakkpapucs, mindaz, ami a külső pompát hivatott növelni. Következnek a kiváló 
személyiségeknek írt bizalmas levelek másolatai, egy cikk valamelyik sportlapból, iskolai 
bizonyítványok, egy csoportkép az első gimnáziumból, egy köteg levél — nőktől, majd 
tagsági jegyek kutyaklubból, Pen klubból, egy felhatalmazás „ajánlott küldemények 
átvételére", még egy cikk, ez arról, hogy a „gróf véresre vert egy boxbajnokot egy éjjeli 
mulatóhelyen". Egyszóval szellemi és fizikai erejét, tevékenységét igazoló kellékek. 
Következik egy érzelmi jellegű bizonyíték: a gróf édesmamájának a fényképe, a menyhez 
szóló dedikációval. A lélek és a szív után pedig a pénztárca: bankfolyószámlák, melyeket 
majd elszámolások, értesítések követnek, legyen a levélhordónak munkája, s mesélje a 
postásné: „a gróf száz meg száz levelet kap". Végezetül viszont két fontos okmány: a gróf 
végrendelete, és ami még ennél is fontosabb: a „házassági bizonyítvány", az utóbbihoz 
jegygyűrű is tartozik. 

Vitathatatlanul körültekintő, minden részletre ügyelő írói gondosság. Ezért mintha 
kissé önmagának is szánná Molnár azt a tapsot, amelyet a produkció végén egy nehéz 
artistamutatvány befejezését jelző jellegzetes pózba menekülő gróf-csináló szélhámosnak 
küldet a nézőkkel. 
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A kellékek, nem volt nehéz felismerni, jellegzetesen Molnár Ferenc-iek. De most nem a 
csomagolás a lényeges, hanem az egyéniség-csinálásának a folyamata. Ennyire sokfelé 
tekintő alaposság után kíváncsian várjuk, hogyan funkcionál az előttünk összemontírozott 
gróf. Először egy távirat érkezik, megtudjuk belőle, a gróf úr féltékenykedik. Azután a 
hoteldirektor lép kétségbeesetten színre, a gróf úrnak lefoglalt szobát a váratlanul érkező 
bankigazgató, a szoba állandó bérlője követeli magának. Az ékszerész névjegyet küld. A 
pincér teát hoz. S hogy a gróf is adjon jelt önmagáról a világnak, egy csekket küld a 
városka szegényeinek. Elsőnek észlelt életjelei nem túl eredetiek, s a vígjáték első felvoná-
sának elegáns stílusát követik. Még nem él, csak van. Akkor kezd éledezni, amikor a 
szépasszonyba szerelmes, őt árnyékként követő férfi gúnyolódik: „felemeli a pizsama 
kabátját. . . A boldog gróf egy kis köpcös ember . . . nézze! Kövér, duzzadt, alacsony! A 
nadrágot széttárja a levegőben . . . és rövidlábú . . . A kefével a kezében. Egy szál szőke 
haj. Tehát szőke és kövér. Kis kövér szőke. A klakkcilindert felcsapja, az a füléig esik. 
Óriási vízfeje van. A lakkpapuccsal. Ah nőies kis láb! És lakk,és belül piros bársony. A kis 
kövér szőke hiú ember. Szaglász. Parfüm! Elpuhult és nőies. Rózsaszínű pufók arc . . . 
Szinte látom magam előtt ezt az u r a t . . . látom a vizenyős tekintetét, érzem a puha 
kezé t . . ." Ettől már-már életre kel a nem létező alak. Sajnos a felvonás folytatása nem 
igazolja ezt a reményünket. Az új asszony egyszerre, egészen váratlanul flörtölni kezd az 
árnyékudvarlóval. Molnár visszaejti a felvonást az elegáns szalon vígjátékok szintjére, ő is 
érezheti, hogy az alakteremtés fáradsága többét ér egy vígjáték szerelmi bonyodalmánál. 
Ezért próbálkozik a harmadik felvonásban ismét a gróf emberi működtetésével. Újságcik-
kekből olvasnak fel, melyekben a grófot gyalázzák, „Ronda dolog a politika" veti közbe 
az író. Jelentkezik a helybeli vendéglős, aki számlával bizonyítja, hogy tizenöt évvel 
ezelőtt a gróf vendégül látta társait, s a nagy záportól menekülve, nem fizetett. A 
vendéglős után egy nő, egy gyerek és egy ügyvéd lép be, tartásdíjat követelnek. A 
vádló-követelő látogatók újból emberré teszik a láthatatlan férfit, megtöltik a keretet, de 
funkcionálása ismét elmarad. Ezt Molnár is látja, mert az apán keresztül ő szólal meg: a 
hiba „ott volt, hogy egy igazi embert csináltam. Egy keserűen igaz embert. Nem tudtam 
édeskéset, népszerűt csinálni". Csakhogy a baj nem itt és ebben ismerhető fel. Hanem 
éppen abban, hogy Molnár nem igazi embert csinált. Ezért is siklik át könnyen a 
szórakoztatás vizeire. Mintha Kosztolányi Dezső sorai jutottak volna Molnár eszébe: 
„tudja tehetsége határait, és sohasem vállalkozik erejét felülmúló feladatok megoldásaid". 
(K. D.: Egy, kettő, három. Új Idők 1929. X. 13.) Vagy Schöpflin már idézett észrevéte-
lének folytatása vált volna valóra: „megmutatja azokat a veszélyeket, amelyek a polgári 
erkölcsöt fenyegetik", idéztem már, és a folytatás is érvényes: de a végén helyre-
állítja annak rendjét". A Valakiben pontosan ez történik. A Belvárosi Színházban tartott 
előadás kritikájában Schöpflin jól látta meg a darab hibáit: Molnár „vigyáz, hogy amit 
mond, annak az atmoszférája ne legyen sem sűrűbb, sem ritkább, pontosan olyan 
sűrűségű legyen, mint a nézőtér atmoszférája". „Talán ennek tulajdonítható, olvashatjuk 
a Nyugat színikritikájában, hogy a komikus hatás ott lankad, ahol legnagyobbra kellene 
emelkednie: amikor a nemlétező valaki már túlságosan élővé válik, annyira, hogy már 
terhes azok számára, akik kitalálták . . . " Eddig Molnár valóban nem jut el. De ebben a 
kritikusi kifogásban már benne foglaltatik a vígjáték erénye is: az önálló életet élő, nem 
létező ember káros hatása az őt megalkotó környezetre. 
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Valóban tényként állapítható meg, hogy a Valaki nem nagy mű. De jelentősége 
elvitathatatlan. Abban az évadban is, amelyben Zilahy bűnügyi drámája, A tűzmadár, 
Hunyady Sándor felemásra sikeredett műve, az Erdélyi kastély, Bibó Lajos verizmussal 
átitatott szerelmi drámája, Az egyetlen asszony jelentik a fontosabb bemutatókat, a Csók 
a tükör előtt, a Hableány-panzió, a Kis senki, a Csók a pusztán, Az asszony és a bolondok, 
a Huszárok és a hasonló, már címükkel is önjellemző darabocskák sűrűjében. De jelentős 
próbálkozás a Valaki a Molnár-opuszban is. 

A Valakit Molnár Ferenc 1932-ben írta, Berlinben. Az Egy fő, az egy fő bemutatója 
táján, esetleg hatására is. S hogy a párhuzam nem véletlen, azt az akkoriban keletkezett 
két másik Molnár-mű szintén bizonyíthatja. Ugyancsak 1932-ben írja a Harmónia című 
vígjátékot. A Valaki arról szól, illetve arról is, hogy csinálnak, kitalálnak valakit, aki mögé 
el lehet bújni, akit paravánnak fel lehet használni. A Harmónia viszont arról a nyárspolgári 
idillről, aminek a hátterében már vastagon fölrajzolódik a kor is: a bemutatón tüntetést 
szerveznek a darab zsidó színésze ellen. A következő évben Molnár újabb darabot ír, a 
Csoda a hegyek között címűt, ebben már egészen a brechti példabeszéd-drámához 
közelítve ütközteti össze a hitet és a rációt, s buktatja el az utóbbit. Tudom, hogy 
fölöttébb merész a konstruált, összeszerelt valaki — szinte nincs, s mégis hatalma van 
fölöttünk, pedig mi éppen a saját szolgálatunkra, kedvünkre akartuk őt megalkotni —, a 
minden tömegőrületnek melegágyát jelentő nyárspolgári mentalitás és az elbuktatott ráció 
háromtagú gondolatsort épp Molnár művei kapcsán felállítani. A kombináció azonban 
nem légből kapott. A három mű mellett a hely és az idő is nagyon valószínűvé teszik. 
Azzal a megkötéssel, hogy itt inkább ösztönös megérzésről, mint tudatos felismerésről 
lehet szó. Molnár azt írta meg, ami a levegőben volt. S mert ez más világ, ezek más 
gondolatok voltak, mint amilyeneket ő eddig színművekbe foglalt, megpróbálja drama-
turgiáját is ehhez a tartalomhoz igazítani. A fordulás csak részben sikerült. Sajnálhatjuk, 
mert tehetségével Molnár Ferenc ebben a vígjátéktípusban is maradandót alkothatott 
volna. 
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POMOGÂTSBÉLA 

KÖLTÖ ÉS TÁJ 

Avantgard és folklorizáció a fiatal Radnóti Miklós költészetében 

A fiatal Radnóti Miklós költészetében szüntelen az alakváltás, a kísérletezés és a 
keresés. Valójában nem a formával, inkább saját lehetőségeivel kísérletezik, saját költői 
egyéniségét keresi. Nemcsak a könyvek között kalandozik, hanem a gondolatok, az 
ismeretek, a stílusok között is. Első költői próbálkozásai még a Nyugat nagy nemzedé-
kének árnyékában történtek. Korai versei Ady jelképes értelmű fogalmait, Juhász Gyula 
hangulatos tájképeit, Tóth Árpád érzékeny mélabűját követték. Azután minden korábbi 
hatást félresepert Kassák formateremtő művészetének vonzereje. Közismert dolog, hogy a 
„harmadik nemzedék" több költője - a fiatal Vas Istvánra, Zelk Zoltánra, Forgács 
Antalra gondolok — egy időben Kassák avantgard költészetének erőterében dolgozott, és 
csak később, már a harmincas évek elején csatlakozott a klasszicista hagyományok 
követőihez. (Még Rónay György is expresszív szabadversekkel indult, csak neki nem 
Kassák, hanem Paul Claudel volt a mestere.) Radnóti Miklós is azok közé a fiatal költők 
közé tartozott, akinek munkásságára tartósan hatást gyakorolt a magyar avantgard szel-
leme. Ismeretesek tanítójához: Hilbert Károlyhoz írott, 1928. január 3-i levelének sorai: 
„Szakítottam a kötött formával, talán mert ezek a (ti. a reichenbergi tapasztalatok 
nyomán született. P. B.) mondanivalók már nem férnek bele. ( . . . ) Ezzel a szakítással 
elszakítottam magam az eddigi nem súlyos, de érezhető hatások alól (Ady, Verlaine, 
Baudelaire), és akarattal előidéztem a Sturm und Drangot."1 A költői személyiség és 
kifejezés „Sturm und Drangja" az avantgard felé mutatott, ennek poétikai és nyelvi 
vívmányait hódította meg. 

Az első verseskönyvek — az 1930-as kiadott Pogány köszöntő, az 193l-es Újmódi 
pásztorok éneke — s részben az 1933-г ' Lábadozó szél — hangját az avantgard, elsősorban 
az expresszionizmus hatása szőtte át. Ahogy Bori Imre mondotta, .jellegzetes álex-
presszionizmus" ez, „irodalomban s nem életben fogant expresszionisztikus formák és 
képek kerülnek ki műhelyéből".2 Az „irodalomban fogant expresszionizmus" elsősorban 
a költői pályakezdés bukolikus ihletében érvényesül. A fiatal költő az avantgard líra 
erőteljes zenéjére hangszerelte bukolikus érzéseit, mozgalmas élettel töltötte meg a 
pásztori idillt. Ennek az idillnek mindig van némi ódai természete, intonációja emelke-
dett, gyakran elragadtatott. Akár „dinamikus idillnek", „lázadó bukolikának" is nevez-
hetnők azt a lázas, forrongó világot, amely a pásztori versekben alakot ölt. A tájban 
mindig történik valami, sötétlő viharfelhők vonulnak a forró mezők felett, a búzatábla 

1 Idézi Koczkás Sándor bevezetője. - Radnóti Miklós: Versek és műfordítások. Bp. 1954. 
2 A szecessziótól a dadáig. Újvidék 1969. 214.1. 

358 



vad szerelmi csaták színhelye. Ez a táj nem ismeri a múló időt, ősz és tavasz, hajnal és 
alkonyat természetes egyidejűségben léteznek együtt. A színek kontrasztjaikat mutatják, 
napfényben fürdő rétek és sejtelmes éjszakai tájak követik egymást. A hallás és a látás 
képzetei szorosan összefüggnek. Kitüntetett szerepet kapnak az igék, ez is a kép dinami-
kájára, mozgalmasságára utal.3 

A táj, amely a fiatal költő verseiből elénk tárul, nem a valóságban, inkább a képzeletben 
található. Benső táj ez, a költői érzület és indulat szabja meg szerkezetét és díszeit. 
Dekoratív és mitologikus jellegű, a dombokról szelíd nyájak és ringó csípejű lányok 
szállnak alá, a pásztori mezbe öltözött költő pogány áldozatot mutat be a természet 
erőinek. A bukolikus látványnak jelképes értelme van, jelentése túlmutat önmagán, nem 
valóságos dombokra, nyájakra és pásztorokra utal, inkább az alkotó személyiség vágyaira. 
Arra az otthonkereső nosztalgiára, amely a társadalom, a külvilág válságai elől keres 
menedéket a képzelet szelíd műveiben, és versekből teremt magának boldogabb hazát. A 
fiatal Radnóti egyszerre nyugtalan és bukolikus tájképei mögött a lélek szorongató 
otthontalansága és titkos elvágyódása dereng. 

A képzelt tájak az avantgard költészetének arra az áramlatára utalnak, amely tudatosan 
érintkezett a folklór hagyományaival, a népköltészet szemléleti és nyelvi tulajdonságaival. 
Radnóti Miklós bukolikus jelképei mintha falusi életképeknek is beillenének. A versekben 
ábrázolt természeti környezet némely színe éppúgy a néphagyományokat követő költői 
irányzatra vall, mint a gyakorta megjelenő pogány, sámáni szerep (Köszöntsd a napot, 
Pogány köszöntő, Pirul az naptól már az őszi bogyó). Midőn a fiatal Radnóti versei születtek, 
akkor ívelt magasra Erdélyi József népiességének csillaga. Egész népies iskola született, s 
ennek hatása még olyan költőknek a munkásságában is nyomot hagyott, mint Babits, Szabó 
Lőrinc, József Attila és Weöres. Radnóti Miklós mégsem mint a húszas és harmincas évek 
fordulóján kibontakozó „újnépiesség" követője hajolt a természet és a pásztori idill fölé. 
Már Bori Imre elutasította azt az elképzelést, amely szerint a fiatal Radnótinak akár a 19. 
század romantikus népiességéhez, akár a 20. század népi lírikusaihoz köze lett volna. „Tudós 
irodalmi népiesség tehát az övé, s tudatos ( . . . ) szellemében a klasszikus hagyományokra 
emlékeztet: azt a társadalmon kívüliséget sugallja, amely után oly nosztalgikusán epeked-
tek az alexandriai költők, s nagy utódjuk: Vergilius."4 

Radnóti Miklós bukolikus táj- és életképeinek valóban nincs helyük az „újnépies" 
költészetben, szemléletük és stílusuk részben az antik bukolikusok (Theokritosz, Vergi-
lius, Tibullus és Propertius) modern örököseinek, részben az avantgard folklorizáció 
híveinek körében jelöli ki helyüket. Az avantgard irányok (különösen az expresszioniz-
mus, a kubizmus és a szürrealizmus) eredendő módon érdeklődtek a folklór iránt. Ez az 
érdeklődés a primitív és archaikus művészetek modern kultuszából következett. Az 
afrikai, óceániai és prekolumbiánus művészet, a néger és indián szobrok, a gyermekrajzok, 
a naiv festők alkotásai az avantgard felvirágzása idején kerültek az európai kultúra 
érdeklődésének terébe, s váltak a modem művészetek forrásaivá. Picasso többre becsült 
egy néger faragványt a milói Vénusznál, Apollinaire a guineai bálványok ,.krisztusi" 
formáiról énekelt, Tristan Tzara 1918-ban írta meg nevezetes tanulmányát a néger 
költészetről (Note sur la poésie nègre), Iwan Göll a primitív népek (Cinq continents), 

3 Vö. Baráti Dezső: Újmódi pásztorok éneke. - írók, érzelmek, stílusok. Bp. 1971. 
"Radnóti Miklós költészete. Novi Sad 1965. 35.1. 
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Blaise Cendrars pedig az afrikai négerek költészetéből (Anthologie nègre) szerkesztett 
antológiát. Az egész modern művészet — Picasso, Léger, Lipchitz, Bráncu^i, Klee, Miro és 
még annyi mester — meghódolt a primitív és archaikus művészet kifejező ereje előtt. Az 
ősi és népi művészet formavilága az avantgard jelrendszerének egyik forrása lett, ugyan-
akkor áthangolódva ehhez az általánosabb jelrendszerhez igazodott. A népművészet és nép-
költészet hagyományos formái modern művészi élményekkel és üzenetekkel teltek meg a 
felhasználás során. A felfedezésnek, az alkalmazásnak és az átalakításnak ebből az egységes, 
következetes folyamatából jött létre az avantgard művészeti és irodalmi folklorizáció. 

A magyar avantgard irodalom is megbecsülte és felhasználta a néphagyományokban 
rejlő lehetőségeket. Részben a népköltészet és -művészet egyszerűségében és közvetlen-
ségében kereste a művészi igazságot, sőt a monumentalitást. Révai József, 1917-ben még a 
Ma teoretikusa és kritikusa, ezt így fogalmazta meg: „A szép az, ami nagyszerű ( . . . ) 
Egyszóval ami monumentális ( . . . ) ami egyszerű és közvetlen: ami primitív."5 A Ma 
írói, elsőnek maga Kassák Lajos, éppen ezért nagy elismeréssel fogadták Bartók Béla 
népdalgyűjtő tevékenységét. A parasztzenében ősi és eredeti zenei nyelvet láttak, olyan 
nyelvet, amely a primitív művészetek archaikus formanyelvével rokon.6 A magyar és 
általában a kelet-európai parasztzenében ugyanazt az elemi erejű (monumentális) művészi 
formát szemlélték, mint a francia avantgard művészei az egzotikus és primitív kultúrák 
termékeiben. Hasonló módon gondolkodtak az archaikus jellegű népköltészetről. A korai 
magyar avantgard líra gyakran idézte és használta fel a népköltészet szerkezeti meg-
oldásait, jellegzetes nyelvi fordulatait és szóképeit, néhány sor vagy sortöredék erejéig 
akár a hangsúlyos verselést. György Mátyás (Legény gajdol), Komját Aladár (Élet-unalom, 
Eltűntek), Lengyel József (Parasztok, Hova hív) Déry Tibor (Csárdás, Variációk népdalra) 
és Sinkó Ervin (Hó esett a nyáron, Adjon isten) versei sorra éltek a népdalok, illetve a 
balladák hagyományos gondolatritmusával és szóképeivel. De nemcsak a magyar népköl-
tészet adott ösztönzést az avantgard lírikusok számára, hanem - mint György Mátyás 
Hottentotta nótája mutatja - az afrikai folklór is, amelynek totemisztikus világképe az 
avantgardisták mágikus költői kísérleteire hatott. 

Radnóti Miklós bukolikáinak természetképe részben erre az avantgard folklorizációra 
épül, legalábbis ami ennek a természetképnek és benne rejlő szemléletnek a sajátos 
mitologizmusát illeti. Az avantgard folklorizáció hatását jelzi az is, hogy korai költészeté-
ben, egyáltalán ifjúságának művészi tájékozódásában milyen nagy szerepe volt a primitív, 
pontosabban a néger folklór hatásának. Ennek a hatásnak a szerepére Bori Imre is utalt.7 

Közismert dolog, hogy Radnóti Miklós 193l-es párizsi tartózkodása alkalmával ismer-
kedett meg az afrikai néger művészettel. Az Exposition Coloniale pavilonjaiban elmélyült 
figyelemmel tanulmányozta az afrikai faragványokat, szőtteseket és maszkokat. Volt 
ennek az érdeklődésnek politikai mozzanata is. A szegedi Délmagyarországban közölt 
párizsi beszámolója szerint a „súlyos gyarmati komplexum"-ot fedezte fel, „mely a 
kiállítás reflektorokkal öntözött falai mögött az árnyékban húzódik meg".8 Mindazon-

5Ibsen és a monumentális irodalom. Ma 1917. jún. 15. 128.1. 
6 Vö. Náray Miklós: Bartók Béla. Ma 1917. febr. 1. 20.1. 
'Radnót i Miklós költészete. 36. 1. 
"Tam-tam, Monsieur Coty és egy kávéskanálnyi Spengler Párizsban. Délmagyarország 1931. aug. 

23. 9.1. 

360 



által a gyarmati rendszer kritikáján, a politikai természetű véleménynyilvánításon túl a 
primitív művészet is felkeltette figyelmét. Nemcsak a harmincas évek elején készült néger 
munka- és varázsdal átköltések (Táncdal, Asszonydal, A halál éneke, Varázsdal, Pygmeu-
sok dala),9 valamint a Karunga, a holtak ura címen később kiadott afrikai népmesefordí-
tások tanúskodnak erről, hanem költői motívumok is. Mindenekelőtt az 1932-ben szüle-
tett Ének a négerről, aki a városba ment cimű rövidebb poéma történeti és néprajzi 
motívumai. 

A korai versek sajátos tájszemlélete is az avantgard folklorizáció hatására utal. Beszél-
tünk arról az imént, hogy a fiatal Radnóti bukolikus tájai mennyire nem a valóságtól, 
ellenkezőleg, a költői képzelettől nyerik létüket Az a „benső táj", amelynek szerkezetét 
és szinvilágát, természeti képét és pásztori életét klasszikus minták és nosztalgikus 
elképzelések ihlették, egészen más jellegű, mint az „újnépies" irányzat, vagy akár a 
.harmadik Nyugat-nemzedék" tájai. Szerb Antal kis esszéje: a Természet vagy táji0 

tanulságos módon különbözteti meg a költészetben szereplő természet és táj fogalmát. A 
természet fogalma szerinte a társadalmilag kialakult mesterkéltség elutasítását, pantheista 
sejtelmet rejt magában. Ez a fogalom öltött alakot a romantikusoknál, általában a 19. 
század költőinél. A táj fogalma, ezzel szemben, nem rekeszti ki magából a társadalmi és 
történelmi mozzanatokat, nem kíván romantikus kivonulást a civilizációból. „ . . . a 
természet — mondja — ahistorikus, időtlen fogalom, szinte ellentéte a történelemnek, a táj 
pedig csupa történelem". Ez a történelmi tájfogalom jelenik meg a 20. század költőinél. 

Ha „természet" és „táj" között a fogalom konkrét tartalma szerint teszünk különb-
séget, az avantgard természeti ihletét is azzal a szellemi magatartással köthetjük össze, 
amelyet Szerb Antal a mesterkéltség elutasításával és a pantheisztikus sejtelemmel jelölt. 
Úgy tetszik, az avantgard költeményekben életre kelő természet inkább elvonatkoztatott, 
mitologikus és vizionárius jellegű, „benső táj", amely az alkotó személyiség megnevezhe-
tetlen érzéseit, titkos nosztalgiáit fejezi ki. Az a valóságos táj, amely a maga geográfiai, s 
főként történeti, illetve művelődéstörténeti jellegében is megragadható, inkább az „új-
népies" lírában, illetve az „újklasszicista" költészetben ölt alakot. A fogalomváltás, 
amelyet a „természet" és a „táj" fogalma között érzékelni lehet, a ,harmadik nemzedék" 
lírájában is kimutatható, s kimutatható természetesen Radnóti Miklós költészetében is. A 
nemzedéknek azok az alkotó egyéniségei, akiknek pályája még az avantgard vonzásában 
indult, általában akonkrét, esetenként mitologikus és vizionárius tájakat festenek. „Benső 
tájakat," amelyek nem a földrajzi és művelődéstörténeti valóságtól, hanem a lélekben 
gomolygó érzésektől, nosztalgiáktól és szorongásoktól kapják rajzolatukat. 

Ám a messze éjszakon hó ragyog feléd. 
Hideg pompa, csillogás, akármerre mégy. 
S ha a hosszú hómezőknek fehérsége bánt: 
Iramszarvas röpít ím egy szürkeleples szánt. 

' A z átköltések keletkezéséről: Ortutay Gyula Utószava a Karunga, a holtak ura 1957-es kiadá-
sához, Vö. még Bori Imre i. m. 35.1. 

1 0 A varázsló eltöri pálcáját. Bp. 1961. 4 9 2 - 4 9 7 . 1 . 
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Benne a szürke lepel alatt komor halott ül. 
Két gyémántos hócsepp lassan szemére gördül. 
Fehér útján kíséri száz iramszarvas-szán. 
Mordvinok vágtatnak a holt törzsfőnök után. 

Tán belőlem szakadt ki ez északfoki táj 

- olvashatjuk Vas István Aranyos ősz című költeményében. 

Meztelen, csorba dombokon, hol sziszegve jár a szél 
s a hold nyers olaja csurog éji időn, 
ott tanyázol két szakállas kecskéddel — magad is szakállas — 
s becéző szavakat hízelegsz állataid fülébe. 

Lapul a szél s a fölkavart égről hegyek mögé bukik a hold, 
szűköl a táj, borzolt sörénnyel féli a készülő vihart — 
ám szíved csöndes már, elült vihara - mint kinek végtelen 
s igaz szenvedése: égre veted arcod s úgy dünnyögsz szelíd szavakat 

-hangzik Zelk Zoltán verse, a Szomorú pásztor. 
Képzeletben született vidék, névtelen táj jelzi e versek természetszemléletét. Akár 

Radnótiét, aki ugyancsak szomorú pásztorokról énekel. Az 1929-ben írott Naptestü 
szüzek, pásztorok és nyájak című költemény maga is képzeletbeli, mitologikus vidékről ad 
képet: 

A pásztor is lassan lejön a hegyről, 
karámbazárva fehéren torlódik 
a nyáj és napbafürödött szüzek is a 
dombról ringó csípőkkel lefelé jönnek 
jószagúan s álmatagon, mint minden 
ősszel, ha halnak fekete ég alatt a 
fák; naptestű szüzek, pásztorok és nyájak 
jönnek le lassan a falu felé. 

Ám a „benső táj", a természetről szőtt bukolikus látomás után a fiatal Radnóti Miklós 
költészetében is megjelenik az a táj, amelynek földrajzi, történelmi és szociográfiai arca 
van. Ahogy megismerte a Szeged környéki falvakat és tanyákat, úgy lett ennek az 
elhagyatott és elmaradott vidéknek a szószólója, lírai krónikása, énekese. Barátaival, a 
Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának tagjaival gyakran kereste fel Dorozsmát, Tápét 
és a szegedi tanyavilágot. Tapasztalatait tájrajzokban és életképekben fejezte ki. Ezek a 
versek azt a költői hagyományt követték, pontosabban alakították át, amely Juhász 
Gyula tápéi verseiben született. Az idősebb költő impresszionista képei és szimbolista 
kifejezésmódja után naturalisztikus képekben, groteszk hangoltságban hívták fel a figyel-
met a Szeged környéki parasztság nehéz gondjaira. Olyan versekre gondolok, mint a Tápé, 
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öreg este, az Elégia egy csavargó halálára, az Elégia, vagy szentkép szögetlen, а Keseredő. 
Ezek a költemények már a megváltozott tájszemlélet dokumentumai. A mitologikus és 
vizionárius képekben megjelenő természet után a geográfiailag, történetileg és szociográ-
fiailag meghatározott tájról adnak rajzolatot. Akár az „újnépiesség" vagy az „újklasszi-
cizmus" költői, akiknél a tájnak szinte mindig határozott neve és karaktere van. 

Radnóti Miklós nemzedéktársainál is mind határozottabb arculatot kap a táj. Vas 
István Budapest meghitt belső vidékeiről (Elégia), Zelk Zoltán a nagyváros szegénynegye-
deiről (Kifosztott táj), Rónay György némaságba süppedt alföldi faluról (Hazatérés), 
Weöres Sándor művelt dunántúli vidékről (Dunántúli képek), Takáts Gyula somogyi 
idillről (Szülőföldem), Jékely Zoltán az erdélyi táj emlékeiről (Pisztráng-balett) ír verset. 
És Radnóti? Tájképek villannak fel az ő költeményeiben is, jellegzetes tájak, fiatal 
életének színterei. Az 1932-ben született Táj, az Estefelé, a Szél se fúj itt már és a 
Tavaszra jósolok itt а dél-alföldi, Szeged vidéki táj érett és telt színeit mutatja, akár a 
vásárhelyi festők vásznai. 

Két felhő az égen összecsikordult 
s fekete gyöngy koszorúként csapódott 
a Tiszára zápor! 

Laposra rémült homlokkal álltak 
a fák, köztük vonult füstölve át 
a napfény s lusta távolon, nevető 
bokrok fakadtak a zápor alá! 

- rajzol festői képet a záporról a Táj. 
Feltetszenek másfajta tájképek is. A Férfinapló 1932.július 7-i Tátrai tábor című verse 

a Tátraszéplakon töltött napok természeti környezetét villantja fel: „Szeretőm meztelen 
fürdik a Felkán, / hátán fürtökben fut a víz / és alatta is víz fut, kövek közt fehér 
parazsakkal ( . . . ) szellő jár már ott is, a zöldhabos erdőn! / Itt széltől hajlanak már a 
harci fenyők!" Az 1932. október 6-i Személy harmadik című vers pedig — egyetlen 
villanás mértékéig — a pesti külvárosok látványára utal. Ezek a valóságos tájrajzok már 
azokat a költői emlékekben gazdag tájképeket készítik elő, amelyekkel a férfikor költé-
szetében találkozunk. A későbbi versekben megjelenő istenhegyi idill (Este a kertben, 
Szerelmes vers az Istenhegyen, Istenhegyi kert, Július, Lomb alatt), a dunaparti és 
hegyvidéki naplójegyzetek (Déltől estig, Parton, Este a hegyek között) vagy éppen a 
franciaországi beszámolók (Chartres, Cartes postales) természeti, illetve városi tájaiban 
már nincsenek expresszionisztikus motívumok. Ezek a versek már nem a „benső", hanem 
a valóságos tájat idézik fel. Még később e valóságos tájak válnak „benső" tájakká, az 
emlékezetben és az álomban fognak világítani. Új költői mitológia születik, az „álomi táj" 
mítosza. Felfénylenek az emlékképek: az ifjúság mitologikus városáról (Páris), az isten-
hegyi kertről (Erőltetett menet) és Magyarországról (Nem tudhatom). Bennük, e kései 
versekben lesz a táj igazán a költő személyes birtoka. 
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ВАТА IMRE 

VERES PÉTER 32 

„1931 decemberében vettem részt az első pártkongresszuson is, ahol meglehetős nagy 
feltűnést keltettem, de ma már látom, hogy nem mondanivalóim különös értékével, 
hanem paraszti megjelenésemmel, szónoki készségemmel, egyáltalán a pestiek előtt érde-
kes egyéniségemmel. Hogy bennem egy író és gondolkodó jelentkezik, azt a kongresszus 
túlnyomó többsége nem hitte, sőt nem is gondolt rá." - olvashatjuk a Számadásban, de ki 
is gondolhatott volna, hiszen csak néhányan ismerték akkoriban még Veres Pétert 
közelebbről, s azok sem voltak ezen a kongresszuson. 

Ismerte már Gaál Gábor, ő tudta, hogy Veres Péter még valaki lesz. Akik pedig 
publikációit olvasták, minthogy azok a közírás műfajába sorolhatók, legfönnebb arra 
gondolhattak, íme, egy tollforgató okos parasztember, s már ez is csoda. Noha — mondja 
Veres Péter - akkoriban sok volt a tollforgató okos parasztember. Már első írása is messze 
többnek mutatta őt azoknál. 1928-ban debütált a Századunkban. írása: A demokrácia 
„válsága". 1929-ben а Népszava közölte három folytatásban A földmunkásság jövője című 
tanulmányát. Harmincban két írása látott napvilágot; az egyik a Századunkban, ez volt Az 
ifjúság problémája, a másik a Korunkban, ennek Eső után a címe, s az első szépprózai 
munka a tollából, amely valaha megjelent. 

Termékeny kapcsolata támadt a Korunkkal, a szerkesztővel, Gaál Gáborral. Gaál 1932 
augusztusi levelében már azt olvashatjuk: „Az írásait illetően csak buzdítani tudom. Csak 
azt tudom mondani: folytassa és ne hagyja abba. Viszont ne az „irodalom" felé önnevelje 
önmagát, hanem a dokumentáció irányába. Dokumentumokat íijon abból az életkörből, 
amit feltétlenül ismer. Dokumentumokat a válság mai napjairól, dokumentumokat a 
magyar alföldi parasztról, természetesen azzal a határozott világnézeti beállítódással, 
amely az egyetlen és a mi hitünk." 

1931-ben csak a Föld és Szabadságban publikált. Harmincban indult a Népszavának ez 
a melléklete; megindítása kapcsolatban volt a szociáldemokrata agrárprogram megszületé-
sével, a kilencszázharminc tavaszán föllobbant szegényparaszt és földmunkás-mozgalom-
mal. A válság következménye volt mindez, az agrárválságé, s mi sem természetesebb, mint 
hogy Veres Pétert ott találjuk e mozgalom fősodrában. Mint szociáldemokrata, a párt 
földmunkás-tagozatához tartozott. Ezt tanúsítják a harmincegyes cikkei is. Hát akinek 
nincsen bolétája? - kérdezi az egyik cikkének címe; A gyomor és a zseb, Az inségakció -
így a másiké, harmadiké; a negyediké pedig: Földet! 

Harmincegy decemberében írja meg azt a nagyobb tanulmányt, amely aztán a Száza-
dunk harminckettes évfolyamának negyedik számában jelenik meg, ez a Menthetetlen-e a 
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magyar földmívesnép? Ezt az írását különnyomatként a szociáldemokrata könyvesek is 
terjesztették. A válság a szegényparasztság és a földmunkásság sorsának tekintetéből, erről 
szól az írás, meg arról, hogy ezt a szegénységet már csak a földreform mentheti meg az 
éhenhalástól. Mikor pedig bekövetkezik a politikai fordulat, április hetedikén Balmaz-
újvároson a csendőrök avatkoznak bele a mozgalomba, feloszlatják a szociáldemokrata 
szervezetet, bezárják a Földmívelő Egyletet, elkobozzák annak könyvtárát, vagyis lehetet-
lenné teszik a földmunkásság politikai tevékenységét, Veres Péter regényírásba fog, s 
olyan lendülettel, hogy a regényt augusztus derekára be is fejezi. Ez az Aszály, amelynek 
kézirata elkallódott. Ez is azzal a tárggyal foglalkozik, mint a Századunkban közzétett 
tanulmány. Tud a regényről Gaál Gábor is; már idézett augusztusi levelében olvashatjuk: 
„Ha az Aszályt nem tudja elhelyezni Pesten, kérem, küldje el hozzám, majd megpróbál-
kozom én vele valamit csinálni." 

A két nagyobb munkán túl még hat cikke jelent meg ez évben a Föld és Szabadságban, 
és kettő a Népszóvában. A Korunkban pedig Л tőkés tervgazdálkodás és a fasizmus címen 
olyan értekezése, amelynek van vonatkozása avval a polémiával is, amely József Attila és 
Jeszenszky (Molnár) Erik közt támadt a tervgazdaság és a kapitalizmus viszonyáról. De a 
Korunk hozta Veres Péternek két szépprózai munkáját is, a későbbi Gyepsor két darabját, 
a Családi kört és a Kis kondást. 

Amilyen bőséges volt irodalmi termése, olyan nehéz volt az élete. A harmincegyes 
aszály utáni téli—tavaszi szűkösség ugyan Veres Pétert már nem érintette oly fájdalmasan, 
mint osztályos társait, de éppen ezért érzett felelősséget érettük. Újvároson akkor már ő 
volt a szociáldemokrata mozgalom, a földmunkásság vezetője, irányítója. Országosan is 
igényt tartanak a közreműködésére. Meg akart felelni az igénynek, készült erre. Még 
anyagi helyzetét is sikerült neki úgy igazítani, hogy időnként Pestre is elutazhassék, 
Debrecenbe is bekukkanthasson. Mint a Számadásban írja:,,1929-ben . . . nagy szerencsét-
lenség érte az Alföldet, kifagyott a búza, ami az én számomra szerencsévé változott. 
Aratni ugyan el kellett szegődni a tiszapolgári határba a káptalanhoz, ahol legalább tavaszi 
kalászosokat, árpát, zabot, kölest vetettek, mert nálunk csupa tengeriföld lett a határ. 
Adtak harmados földet mindenkinek, még nekem, a kommunistának is. Vállaltunk is jó 
darabot, hat magyar holdat. És olyan csodálatos tengeritermés volt azon a nyáron, a 
méteres fagyok után, amelyben még az akácfa és a gyümölcs is kifagyott, hogy 336 zsák 
tengerit hordtunk össze a feleségemmel együtt a tábla közepén. Valóságos tengerihegy 
volt. Ennek egyharmada, 112 zsák a mienk lett. De amellett is nagyon olcsó lett a tengeri, 
még két pengőt se ért mázsája, és egyből-másból, tejből, tojásból még vettünk is tengerit. 
A következő évben eladtam a sok tengerit, és mert nemcsak a terményárak estek le a 
világválság nyomán, hanem a házárak is, 1700 pengőért kis házat vettem. Ott szemben az 
édesanyám házával, ahol eddig laktunk". A ház azért is kellett, hogy írni legyen hol 
meghúzódni neki, hiszen akkor már hetedmagával van, öt gyerek - Péter, István, Margit, 
Juliska, Sándor — gondja a vállán. S akármilyen jól is sikerült a harmincas év, a 
harmincegyes aszály megint megakasztotta a gyarapodásban. Ekkor, harmincegyben a 
válság is eléri a falut. Hiába nem termett elég búza, mégis leesett az ára. Hat pengőre 
zuhant, hiába volt kevés belőle; ilyen még a Bibliában sincsen! Hirdetik is az újvárosi 
hivők az armageddoni csatát. 

Veres Péter természetesen nem a hivőkkel tart. 
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Még márciusban vett egy használt biciklit a debreceni Zsibogón, harminckettőben. 
Előtte megjárta Budapestet. Harmincegy decemberében a pártkongresszuson vett részt, 
aztán harminckettő április hetedikén tagja annak a küldöttségnek, amelyik a parasztok 
memorandumát viszi Károlyi Gyula miniszterelnökhöz. A miniszterelnök nem fogadja a 
küldöttséget, de legalább nincsen otthon Veres Péter, ahol a csendőrök verik szét a 
felvonulókat. A pártkongresszusról hazajött: megverték a csendőrök; mikor a memo-
randisták köréből tért otthonába, a helyi mozgalom már szét volt verve, csak a hivők 
várakoztak nagy hangon a világ végére. 

Áprilisban megjelent a Századunk negyedik száma, benne a tanulmány, Menthetetlen-e 
a magyar földmívesnép? Elejében állapotrajz, nagyobb részében a földkérdés megoldásá-
nak sürgetése, a harmincas szociáldemokrata agrárprogram fölvállalása. De mire megjelent 
az irás, már csak utópikus képzelgésnek minősíthető. 

Harmincegy-harminckettő telén a szegény földmívesnép állapota már az éhínséggel 
azonos. Máskor is megszorult a szegénység egy része, minden tavasz éhtavasz a faluszélen, 
a korábbi években, évtizedekben azonban mindig volt megoldás. Akinek volt, adott a 
rászorulónak méltányos kamatra újfejire való kölcsönt. Most azonban nincs a szegénység-
nek semmi tartaléka. A gazdáknak volna, de azok nem adnak a szegénynek, mert fedezet 
híján nem is adhatnak, s maguk is félnek a bizonytalan holnaptól. Eddig is nehezen élt a 
szegény, de most már koplal. És segítség sehol nem mutatkozik. 

Másik, terjedelmesebb része a tanulmánynak azt veszi sorra, milyen megoldást ígérnek 
a politika különböző képviseletei? A reális megoldást egyedül a szociáldemokraták 
agrárprogramja tartalmazza; e program reformjellege még a kivitelezésre is biztosíték 
lehetne. Csakhogy látni kell e program foghíjait is. Nem gondol a pénzügyi fedezettel; a 
nagybirtokos vidéken bekövetkező termelési válságot sem kalkulálja a gyakorlati folya-
matba; végül pedig ezt a viszonylag radikális reformot nem ágyazza be az ipari-gazdasági 
egészbe. S miután előadja a maga gyakorlati javaslatait is, s úgy belemerül a tervezésbe, 
hogy már-már hihetőnek látszik a kivitel, váratlanul föleszmél: kivihetetlen mindez az 
adott viszonyok között. Mégis ez az egyetlen remény, amiben meg lehet kapaszkodni, 
„Mert ha így marad, az bizonyos: hogy a parasztság és a munkásság tényleg éhen hal, vagy 
nem tűr tovább . . . " 

írta ezt télen, de áprilisban már egészen más a politikai helyzet. E változott pozícióból 
íija meg igen rövid idő alatt Aszály című regényét. Sipos Gábor félcsípejű kódusból akar 
tanyásgazda lenni. A húszas évek derekán, átmeneti konjuktúra idején vállalkozik a 
gyarapodásra, de harmincegyben már összeroppan, s harminckettő április hetedikén már 
napszámosként figyeli a parasztmozgalom összeomlását Újvároson. 

Elveszett a regény kézirata, de Veres Péter nem igen törte magát érte, nem kereste. 
Nem is rekonstruálta, mint utóbb a Számadást, mikor annak is elveszett az első fogalmaz-
ványa. Az Aszály akkor sem foglalkoztatta, mikor — 1969-ben — megkerült. Nádasdi 
Péter íija erről: „valahogyan az MSZMP párttörténeti intézetébe került, s onnan 1969 
elején elküldték apámnak az elveszettnek hitt kéziratot. Mikor megkapta, átlapozta és 
félretette. Nem mélyedt el a különben nem könnyen olvasható szövegben: első zsengéjé-
nek tartotta. Nekem mint érdekességet említette meg egy esti beszélgetés alkalmával, a 
Ferenc-hegyen". Akármennyire is hiteles az Aszályba foglalt történet, nem igazán szépírói 
alkotás. Témáját később sokkal szerencsésebb formában dolgozza föl a Szűk esztendőben. 
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Hirtelen munka, inkább az idegfeszültség levezetése Sipos Gábor meggyarapodási kísér-
letének története, s ha nincs is még ekkor ars poétikája Veres Péternek, ennél már 
jobbaknak bizonyulnak az ugyanez évben folyó Korunkban közölt novellái, a Családi kör 
és a Kis kondás. 

Nyugtalanságát nemcsak szapora írással próbálja Veres Péter levezetni. Harminckettő 
az utazások éve is. Hogy biciklije van, könnyebben betér Debrecenbe. Itt már régtől 
ismerik. Kertész Dániel emlékezete őrizte meg a körülményt, hogyan került össze Veres 
Péter az Ady Társaság fiataljaival és másokkal. Kertész már huszonhétben hallott hír-
harangozni Veres Péter nagy eszéről, meg hogy ez a napszámos ember milyen bátran 
gondolkozik, s véleménye van a világ soráról. Kertész huszonnyolcban már pesti egye-
temista, és levélben kéri meg debreceni íróbarátait - Juhász Gézát és Gulyás Pált -
járnának utána, kicsoda is az a Veres Péter? Juhász Gulyás Pál sógora, a két Gulyás-lány 
férjei pedig Újvároson dolgoznak; az egyik orvos, a másik köztisztviselő. Ők tájékoztatják 
aztán Juhászékat az újvárosi parasztról. A debreceni képzőben újvárosi diákok tanulnak, 
köztük Kordás Ferenc. Ő meg Gáboijáni Szabó Kálmánnak, Szemes Károlynak és a 
későbbi múzeumigazgató Ecsedi Istvánnak meséli, milyen művelt az az iskolázatlan 
napszámos. Végh Dezső meg a szociáldemokrata pártmunka során ismerkedik össze Veres 
Péterrel. 

De tudnak már harminckettőben Veres Péterről másfelé is. Mi Ortutaytól tudjuk, hogy 
1932 nyarán Veres Péter meglátogatta a Szegedi Fiatalokat; Buday Györgyöt kereste föl. 
Ez az útja része volt egy tiszántúli bicikli-kőrútnak, mert ekkor fordult meg Biharugrán is, 
Békéscsabán is. Ugrán Szabó Pált kereste, Csabán Bottyánszky Pálnét. De ez az év látta 
átkelni a Tiszán is; Kecskemétre Molnár Eriket látni karikázott. 

Nyugtalanság hajtja Veres Pétert. Otthon nem találja a helyét, munka se nagyon akad 
neki, erősen zaklatják a csendőrök is. Szeptember végén fölkerekedik, és a fővárosba 
megy munkát keresni. A szociáldemokrata párt nyúl érte; hívják, hátha teremteni tud 
magának egzisztenciát; ő meg abban reménykedik, hogy a párt körül talál magának olyan 
föladatot, ami megélhetést is biztosíthatna számára. Lakást — inkább menedéket — 
Z. Pintér Józsefék egyszoba-konyhás lakásán talál, a budai Kuruclesi úton; munkát 
viszont a közraktáraknál; nehéz munkát. Meg is fázik, emeléssel meg is erőlteti a derekát. 
A harmadik hónap végén már alig tudja vonszolni magát. Megváija még a januári 
pártkongresszust, ott föl is szólal, de aztán visszatér Újvárosra. 

Eddigre megérett döntése is. A politikát abba kell hagynia, s az írás útján kell magát a 
holnapnak megőriznie. Ahogy harminckettő áprilisában az agrármozgalom megtorpant, 
ahogy megtapasztalta Veres Péter a szociáldemokrata párt belső életét, s ahogy bőrén a 
hatalom szigorát egyre erősebben érezte, azt is belátta, nincs más út számára, csak az 
irodalomé. Már harminckettő augusztusi levelében azt írja neki Gaál Gábor: „Dolgozhat a 
Nyugatnak, - de végzetes baj volna, ha a Nyugat irodalmi, kritikai s elfogadási szelleme 
befolyásolná." Vagyis Veres Péternek közlési fóruma lehetne a Nyugat, már 1932-ben az 
lehetne. Ekkor még Móricz szerkeszti a Nyugat szépprózáját, Szabó Pált is bevitte a 
Nyugatba. Fontosabb, hogy Veres Péter a Nyugatba vágyik, s ott akar közölni — 
nyilvánvalóan szépprózát. 

Haminchárom januárjában újra ott van a szociáldemokrata kongresszuson. Azt írja 
erről a Számadásban: „már nagyobb számban jelentek meg földmunkások is általában, 
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mert a helyzet egy bukott mozgalom hangulatát hozta, az egész kongresszus, eltekintve a 
fővezérek kicsinyes civódásától, lelkesebb, emelkedettebb hangulatban folyt le. Amikor 
rákerült a sor a kongresszus végén osztályos társaimra, a megindultság, a másoké és az 
enyém, a legmagasabb fokra emelkedett. Annyira, hogy amikor egyik osztályos társam a 
nehéz élet elmondása közben rátért különösen nagy fájdalmunkra, hogy azok, akik 
megaláznak, a mi fiaink, a mi véreink, a mi fajtánk, a magyar parasztok, sőt a földmunká-
sok gyermekei, akkor én is elsírtam magam s talán fél óráig se tudtam magamhoz 
jönni . . . Ezen a kongresszuson győződtem meg véglegesen arról, amit eddig is éreztem, 
hogy a magyar földmunkás, mint magyar paraszt s egyben magyar faj, külön valóságot 
jelent nemcsak a vüágban a többi nép között, hanem magában a magyar nemzetben is. 
Külön nyelven, külön hangon beszéltek az összes alföldi földmunkások, sajátos észjárá-
suk, sajátos világnézetük volt, amelyet azonosnak éreztem az enyémmel, őszinteség, 
közvetlenség, keménység és realitás volt ennek a világnézetnek az alapja, csakúgy, mint az 
enyémé". - Ez a személyesebb, elégikus áthatottságü hang már nem a Menthetetlen-e a 
magyar földmívesnép? és nem is az Aszály hangja; a hang lágyabb, a szociologikus 
keménységet föllazítja a szociálpszichológia nézőpontja. Ez a hang már a harminc-
háromban megjelenő lírai verseket előlegezi. De a Korunkban megjelenő novellák tónusa 
is más, mint az Aszályé. A novellák tárgya is a valósággal súlyosbított paraszti nyomorú-
ság, de a szegénység kínját enyhíti az életforma ősi rendje. Ezekben a novellákban is 
megmutatkozik Veres Péter szociológiai érzékenysége, de az aggályos — hellyel-közzel 
naturalista — tényszerűségből olyan teremtett világ bontakozik ki, amelynek jelentése 
nemcsak az életélményt, hanem ez életélménynek a metafizikai következményeit is 
feltételezi, illetve konkludálja. A kifejezés túlmutat a szociológiai tapasztalaton, vagy 
azon innen jelez valamit, mert azt akarja megérteni (és megértetni), hogyan maradt meg a 
szegénység annyi nyomorúság közepette. Vagyis az ő különös, sok tekintetben redukált 
életanyagában is megvan (lehetséges) a világ teljessége. Veres Péter a Gyepsor-novellák 
megírásakor jutott el — voltaképpen szándéka ellenére - az élményobjektiválás olyan 
fokára, amivel kapcsolatban már valóban szépprózai formáról beszélhetünk. 

Ebben a szépírói érlelődésben jelentős szerepe van a harminckettes esztendő politikai 
eseményeinek. A lendületes progressziót a hatalom eltiporta. Nincsen reménye már Veres 
Péternek sem. Visszavonul a politikából, az irodalomba vonul vissza. Nem utoljára teszi 
ezt, de bizonyosan 1932-33 fordulóján először. Maga is erről beszél a Szárszó egyik 
helyén: „Egy igazán marxista kritikus még így utólag is érdekes és meggyőző elemzések-
ben mutathatná meg az éri esetemben is, hogy úgyszólván a gyökerektől kiindulva miként 
kényszerített rá a való világ, a történelem, a személyes életsors és a felülről való terror, 
hogy a mondanivalóimat, amelyek akkor elsősorban direkt publikációkba, cikkekbe, 
előadásokba, szónoki beszédekbe, azonnali hatásra irányuló kifejezésre kívánkoztak, csak 
áttételesen, versekben és novellákban fejezzem ki. Ekkor születtek a faluszéli élet rajzai, 
Ebéd a gyepsoron, Családi kör, Napszámos énekek és a többi kis könyvre való írás." 

Talán nem túlzás azt mondani, hogy a harminckettes esztendő sűrű fordulatossága oly 
erővel nehézkedett Veres Péter pályakezdetére, hogy kitérítette azt eredeti irányából. 
Ebben az évben kezd orientálódni valami felé, ami akkor van éppen születőben. így vall 
erről a Szárszó ban: „Ezt a fajta szociográfikus realizmust én ugyan a Gaál Gábor szellemi 
útmutatása és a Korunkban olvasott irodalmi példák (Szilágyi András, Sellyei József, 
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Morvay Gyula) nyomán fogadtam magamévá, mint nekem éppen testhezálló irodalmi és 
világnézeti kifejezési lehetőséget, de az már a történelem sajátossága, kor-evidencia, hogy 
ez egyben találkozott az akkor születő falukutató mozgalommal és népi irodalmi prog-
rammal." 

Már-már literatura-mérgezést kapott, mondja tréfásan akkori énjéről. Ekkor fedezte föl 
magában (és osztályos társaiban) a nemzeti érzést; a tiszántúli földmunkás jellemével, 
mentalitásával azonosította a nemzeti jelleget. De ez már későbbi történet. Ez már az 
1934-ben keletkezett Az Alföld parasztságára jellemző, azzal kapcsolatosan volna kifejt-
hető. És akkor már — harmincnégyben — ott van Veres Péter a Válasz, az Új Nemzedék 
körén, miközben — ezt látva — Gaál Gábor csóválja a fejét. 
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LICHTMANN TAMÁS 

PAP KAROLY 1932-BEN 

(Megszabadítottál a haláltól) 

Az 1932-es év sem a magyar irodalom egészében, sem az egyes alkotók munkásságában 
nem jelentett lényeges fordulópontot. Azon kevesek közé, akik számára ez az év valódi 
emberi és művészi fordulatot hozott, tartozott Pap Károly. Az addig csak novellistaként, 
úgy is csak kevesek által ismert szerzőnek 1932-ben jelent meg első regénye, a Megszaba-
dítottál a haláltól, és ezzel egy csapásra rangot vívott ki magának a korszak regényirodal-
mában. Igaz, kevesen reagáltak erre a művére is, de e kevesek között olyan nevek 
találhatók, mint Móricz Zsigmond és Németh László. Móricz lelkes szavai sejtetik a 
legjobban a mű korabeli és irodalomtörténeti jelentőségét: .Meggyőződésem szerint 
korunk egyik legnagyobb alkotása. Reám divinációszerű hatása volt. Úgy ittam, mint az 
élő forrást, amely amint feltör, sarat, követ, dágványt robbant ki, aztán elúszik s 
megtisztul és partján már gyönyörűséges rétek s virágos berkek, nagyszerű tájak s élő és 
tűzzel táplált emberi szörnyek játszanak . . . Ebben a regényében magasztossá válik a szó 
és istenüléssé válik a te t t . ' " Németh László pedig így írt: „Ez a négy elbeszélés egy új 
evangélium négy fejezete."2 A regény először a Nyugat 1928-29-es évfolyamaiban jelent 
meg folytatásokban, majd 1932-ben könyv alakban. Az íróban végbement fordulat tehát 
korábbi az 1932-es évnél, ehhez az évhez az író és közönsége, író és a kritika közötti 
viszony megváltozása fűződik: Pap Károly ekkor válik ismertté regényíróként a nagy-
közönség előtt. 

Pap Károly írói útja egyedülálló volt a korabeli magyar irodalomban. Egész életében 
egy nagy Jézus-regény megírására készült, amely számára nemcsak művészi feladat volt, 
hanem elsősorban eszmei, etikai életcél. Eszméibe tragikus módon belebukott, küzdelmét 
viszont egyedülállóan szép művekben örökítette meg. Etikája sok szempontból anakro-
nisztikus volt, a jézusi szeretet-vallást hirdette, a megváltásban reménykedett, s közben 
filozófiájában a legmélyebb mitikus múlt mélységeibe süllyedt, hogy onnan merítsen erőt 
és hitet maga és a kora számára. Ebből a szempontból viszont az egész kor filozófiája 
anakronisztikus volt. Hisz Pap Károly múltba révedése és mániákus ottragadása csupán 
reakció a kor mélyen irracionális uralkodó eszméire, legfőképpen a fasizmusra. Pap 
Károly tragédiája éppen az, hogy az irracionalizmussal szemben irracionalizmussal akart 
harcolni. Viszont emberi és művészi értékét mutatja az, hogy irracionalizmusának művészi 
hatása, nem negatív. Mikor az ősmúltba lehatol, és sok szempontból azonosul is vele, fel 

1 Móricz Zsigmond: Két fiatal író arcképéhez (Pap Károly, Kodolányi János) Nyugat, 1932, II. köt. 
557 -558 . 

2Németh László: Pap Károly. Nyugat, 1929. II. köt. 489. 
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tud mutatni olyan értékeket, amelyek eladdig ismeretlenek voltak a magyar irodalomban, 
olyan szellemi, morális és esztétikai kincseket hoz a felszínre, amelyek nagymértékben 
gazdagítják kultúránkat. Pap Károly egy nép ősi kultúrájának kincseit mentette át a 
magyar irodalomba oly módon, hogy egyúttal az egyetemesség szférájába is emelte saját 
élménykörét. Ezen a ponton Pap Károly irracionalizmusa megszűnik anakronisztikus lenni, 
hisz az egyetemes emberi jóság, tisztaság és önfeláldozás mindig is példát jelenthet az emberi 
társadalmak számára. A jézusi mítosznak ezzel az etika-központú felidézésével Pap Károly 
olyan alkotók sorába lépett, mint a humanizmus mitikus örökidejűségét legmagasabb 
szinten megéneklő Thomas Mann, vagy a magyar irodalomban a humanista lelkiismeretét a 
mitikus őspéldával megszólaltató Babits Mihály. 

Pap Károly elbeszélésekkel kezdte a pályáját. Korai novelláinak hősei az állati lét 
peremén vegetálnak, néhol nem is többek, mint az állat. Ezek a művek riasztó példázatos 
képet festenek a korról, helyenként Franz Kafka vízióinak a szintjén. Ennek az életérzés-
nek azonban nem lehet sokáig büntetlenül pusztán szemlélője, ábrázolója az író. Vagy 
belepusztul, és akkor műveire is az a sors vár, mint Kafka szándéka szerint saját 
alkotásaira, vagy valami kiutat keres a fojtogató vegetálásból. Pap Károly az utóbbit 
választotta. Viszont ő, aki végigharcolt egy világháborút, és végiglelkesedett egy forra-
dalmat, amely elbukott, és amelyet saját elméleti megalapozatlansága, valamint osztályá-
nak korlátai következtében végleg elbukottnak vélt, polgári neveltetésű író lévén, nem 
talált sem társadalmi, sem politikai kiutat, csak egyénit, erkölcsit. Ebben a fejlődési 
irányban Pap Károly nemzedéktársainak szellemi rokona volt. A Nyugat második és 
harmadik nemzedékének polgári prózaírói, kiábrándulva a társadalmi kiút keresésének 
minden formájából — kiábrándulásukat egyrészt a véglegesen elbukottnak tudott forra-
dalom okozta, másrészt a reakció megerősödése —, visszavonultak az esztétikum, a 
„tiszta" irodalom bástyái mögé. A formai szépség, a művészi arány, az esztétikai har-
mónia morális kiúttá, önmegőrzési lehetőséggé válik számukra, többen a mesék, a csodák 
világába menekülnek (Szerb Antal), az „újklasszicizmus" művészi ideálját hirdetik (Halász 
Gábor), vagy képzelt idillbe szöknek a valóság elől (Radnóti Miklós). A fiatal polgári 
nemzedék példaképe ebben az időben az elefántcsonttoronyba húzódó Babits Mihály, és a 
Nyugat másik „nagy öregje," Móricz Zsigmond is, bár vérmérsékletéből és elveiből követ-
kezően egészen más módon, de mégis hasonló motívumok miatt kiábrándulva a politi-
kából, a közéleti harcból, ekkoriban hirdeti meg a „Ne politzálj, építkezz!" jelszavát. Ez 
az általános elfordulás a társadalmi valóságtól, a menekülés és kiútkeresés jelenik meg a 
30-as évek fordulóján Pap Károly művében is. Pap Károly nem az esztétikumba, a formai 
szépségek világába menekül, nem is a csodák, a mesék birodalmába, hanem elindul az 
erkölcsi megigazulás, az etikai kiútkeresés élete végéig tartó reménytelen útján. Ez az út 
sokban hasonlítható Németh László útjához: annak etika-központúsága, a minőség forra-
dalmának tragikusan megvalósíthatatlan eszméje, a magányos erkölcsi tanító „sziget''-el-
mélete kap mitikus tükröződést Pap Károly Mikáéljében, Azareljében; — és még abban is 
rokon sorsúak, hogy elvont etikus eszméiket szépirodalmi műveikben csak tragikusan 
elbukva, legyőzetve láthatták viszont, illetve láttathatták, mert a realista művész mind-
kettejükben győzött az idealista próféta fölött. 

A Megszabadítottál a haláltól az első mű Pap Károly életművében, amelyben túllép az 
epikán, a megmutatáson és művészeten túli igénnyel, az etikát előtérbe helyezve keresi a 
társadalmi és az emberi megoldást. Egyedülálló, egyéni útját választja a „vallásnak". Az 
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állativá vált embert úgy vélte megmenteni, ha megszünteti állati létét, és tisztán szellemivé 
légiesíti át. Remélte és hitte, hogy az ember anélkül, hogy körülményeit megváltoztat-
nánk, jó útra vezethető, megtanítható a szeretet, a jóság, az áldozatkészség nemes 
tulajdonságaira. Nem hitt természetfölötti lény létezésében, a vallás megváltó erejében, de 
hitt az ember természetfölötti erejében, az önmegváltás lehetőségében. Racionális misz-
tikus volt, idealizmusa tulajdonképpen „ember-vallás", a pantheizmusnak bizonyos szűkí-
tett értelmezése. Ez a hit benne nem az értelemből, a módszeres, elvont gondolkodásból 
táplálkozott, hanem érzelmi alapú volt, és hiányzott belőle az elméleti megalapozottság, 
végül is vereséget szenvedett a valóságtól, eszméinek győzelmét egyetlen művében sem 
volt képes megvalósítani, ha hű akart maradni a valószerűség kritériumához. Pap Károly 
valójában nem azért fordult Jézus sorsa, a megváltás eszméje felé, hogy ezzel kiutat, 
megoldást mutasson. Számára az élet ezerféle kínja, szenvedése között a legmagasabb 
rendű erkölcsi szenvedés jelentette a példát, vagyis egy olyan szenvedés, amely ha 
megoldáshoz, kiúthoz nem vezet is, morálisan magasrendű, mert van tartalma, és ezáltal 
célja is. Jézus Pap Károly számára nem megváltó volt, hanem a szenvedésben erkölcsi 
értelmet találó próféta. Nem a megváltás lehetőségét kereste tehát regényében, hanem a 
szenvedésben rejlő morális erőt, a szenvedők erkölcsi győzelmének lehetőségét. Az 
önmegváltás számára az erkölcsös szenvedésben rejlik, de még ez a befelé forduló, 
társadalmilag igen korlátozott eszme is tragikusan elbukik regényében, és az ezt követő 
valamennyi művében. Pap Károly tehát első regényhősével az erkölcsös szenvedés útján 
indult el. Látta-e már az út elején célja reménytelenségét, vagy csak később ébredt rá: nem 
tudni. írói erejét bizonyítja, hogy talán nem is tudatosan, de műveivel beismerte útjának 
tarthatatlanságát, zsákutca voltát. Emberi küzdelmét jobban megértjük, érzelmileg is 
közelebb kerülünk hozzá, ha nem a fanatikus mítosz-rajongót, a vallási eszmék megszál-
lottját látjuk benne, hanem a XX. századi embert, aki kétségeivel, szkepszisével birkózik. 
Aki nem lát megoldást, de szeretne legalább a szellem számára kiutat találni, szeretné 
megmenteni hitét az emberi nemben. Ez Pap Károly üzenete az utókor számára. A 
legsötétebb korban, mikor az ész elhagyja az embert, mikor az erkölcs nem jelent vigaszt, 
mikor a vallás nem nyújt kárpótlást, akkor is hinni lehet és hinni kell az emberben. 

Újvári László a regényt a magyarországi zsidó orientáció megnyilvánulásának látta, és 
elítélte, anakronizmussal vádolva Pap Károlyt, amiért harminc évvel a zsidó legendák 
korának lezárulása után egy zsidó regénnyel állt elő.3 Vajon zsidó regény-e a Megszaba-
dítottál a haláltól? Számunkra már természetes, hogy nem az. Pap Károly nem az 
ős-zsidóságot kereste Mikáél történeteiben, hanem egy egyetemes, minden emberi közös-
ségen felülálló, az egész emberiséget átfogó eszmét. Erről a céljáról, tulajdonképpeni ars 
poétikájáról egy ez idő tájt megjelent interjúban vall: „Bár életem legérzékenyebb éveit 
töltöttem el háborúban, forradalomban, fogságokban, — nem zúgolódom, hiszen ez tett 
engem íróvá, vagyis olyan emberré, aki politika, osztály, nyelv, határ s minden más egyéb 
kicsinyes elzárkózáson s korlátozottságon felülemelkedve, igyekszik meglátni s ábrázolni 
az embert."4 

Egy politikát, osztályt, nyelvet „kicsinyes elzárkózásnak" tekintő idealista gondolkodó 
és alkotó jellegzetes szavai ezek, rímelnek a kor más művészeinek, individualista lázadóinak 
nyilatkozataira és műveire. Minden társadalmi, közösségi kiutat elutasított Pap Károly, és 

3 Újvári László: Zsidó orientáció a magyar irodalomban. Korunk, 1933. 3. sz. 
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polgári kortársai csak az individuális megoldás lehetőségeit látták maguk előtt. Ez a 
nyilatkozat mindenesetre határozottan cáfolja regényének „z.'idó orientációját" is. Csak 
később, a harmincas évek közepén talált vissza Pap Károly a közösséghez, de annak 
vizsgálata egy másik tanulmány témája lehetne, miért éppen a zsidóság volt az a közösség. Ha 
a Megszabadítottál a haláltól zsidó orientációjú mű, akkor az Babits Jónáskönyve, Thomas 
Mann József-tetralógiája, és még egy sor világirodalmi remekműve a kornak. A két 
világháború között, különösen a fasizmus egyre erősödő irracionalizmusának ellenhatása-
ként, egyre több alkotó fordult a múlthoz — legtöbbjük a bibliai mítoszok korához — 
magasabb rendű emberi példákért. 

A regény központi kérdése: kicsoda Mikáél? A Jézus-regény hősének első változata? A. 
költő eszméinek szószólója? Maga Pap Károly? Naiv álmodozó, a szegények védelme-
zője, megváltó vagy megváltásra szoruló? Mindegyik és egyik sem! Pap Károly Mikáél 
alakjában bonyolult, modern jellemet hozott létre, aki korának ellentmondásait és alko-
tója hitének minden szépségét magában hordozza. Mikáél nem Jézus, és nem Pap Károly, 
de mindkettőből sok vonást őriz meg. Élete nem azonos Jézus életével, de az író apró 
bravúrok sorával idézi fel az Újszövetség eseményeit. Ezek a motívumok, szerves rendbe 
sorakozva, a regény egyik lényeges ábrázolási rétegét alkotják. A regény befejező részében 
Mikáél maga is eljut Jézus stációinak fokaira. Ezek a stációk a többszöri megszégyenítés, a 
kihallgatás a papok bírói tanácsa előtt, a börtön, és végül a legnyilvánvalóbb párhuzam: a 
kereszt meggörnyesztő cipelése. Lelkileg, testileg megtörve is a jézusi szelídség, tisztaság 
szól Mikáél szavaiból. Ebben a jelenetben a hős már jézusi magaslatokra érkezik, egyedül 
akarja vállalni a keresztre feszítés áldozatát és bűnét is, magára véve a világ összes bűneit. 
Csakhogy Mikáélnek Jézus áldozata után már csak a hóhérmunka, a kereszt ácsolása 
marad. Bukásának tragikuma éppen az, hogy a hatalmasok csak a kereszt bűnét engedik 
meg neki, az áldozatot már nem. Jól érezte az író, hogy ez a Mikáél nem veheti magára az 
emberiség bűnét, nem válthatja meg az emberiséget. Alihoz túl erősek a bűnösök, és túl 
gyenge a szeretet. Ezzel tulajdonképpen már első regényében kimondta a végső ítéletet 
egész eszmerendszerére. A bűnben tobzódó, képmutató és aljas világot a krisztusi szeretet 
nem képes megváltani. Ezért Mikáél nem is Jézus, sokkal naivabb, védtelenebb nála. A 
szeretetre szomjazó XX. századi ember szólal meg általa, aki látja a bűnt, látja a 
gyűlöletet, de szeretné nem elhinni, amit lát, szeretné elhitetni önmagával, hogy a világ 
csak rossz álom, az emberi jóság próbatétele, és ha megállja a tisztaság próbáját, akkor 
majd a világ magához emeli, megváltja. Rendkívül etikus, tiszta erkölcsi magatartás ez, de 
védtelen és naiv. Az emberi társadalmak története sosem adott helyt a tiszta humanizmus-
nak, harc nélkül nincs haladás, tisztulás. Jézus is harcos próféta volt a maga nemében, 
„transzcendentális forradalmár"5 — ám Mikáél transzcendentálisán sem forradalmár. 
„Szolgája az emberi szenvedésnek s nem orvosa"6 - írja róla Németh László. Maga Pap 
Károly így fogalmazza meg hősének lényegét: „Ez az a koldus, a szent koldus, a kolduló 
szent, aki a lelket kéri, akiről írva van: eljön bélyegesen éccaka a börtön sötétjéből, és 

könyörögve kéri, koldulja a te lelkedet!"7 A szeretet, a jóság, a szépség koldusa ő, nem 

« 

"Interjú Pap Károllyal. Újság, 1930. jan. 26. 
SA Biblia világa. Bp. 1972. 181. (Hahn István) 
6Németh László: i. m. 
1 Pap Károly: Megszabadítottál a haláltól. Bp. 1970. 454. 
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egyedül abban a szeretet, szépség és jóság nélküli korban, méltó társa József Attilának, 
Radnóti Miklósnak, Babits Mihálynak. Szeretetének viszont van egy súlyos korlátja. 
Mikáél nem tud különbséget tenni jó és rossz között, egyforma megszállott lelkesedéssel 
szereti a szegény, kiszolgáltatott Áhel apót és a gazdag, mások szenvedéseiből élő Élult. 
Elvont, különbségeket elmosó humanizmusa lesz aztán forrása szenvedéseinek, bukásá-
nak. Mikáél az első — de nem az utolsó — Pap Károly-hős, akinek bukását az okozza, hogy 
nem párosítja a szeretetet a gyűlölettel, a jóságot az erővel. Mellette ott áll Tekijáhu, 
a gyűlölet prófétája, az ő alakja azonban nem kap olyan gondolati és szerkezeti hangsúlyt 
a műben, hogy ellensúlyozhatná a fő cselekményszál tartalmi végkövetkeztetéseit. Pap 
Károly egész életében küzdelmet folytatott a szeretet és a gyűlölet számára antagonisz-
tikusan összeegyeztethetetlen érzéseivel, nem tudta e két érzés társadalmilag szükséges 
dialektikus egységét megteremteni önmagában. Erről vall Válassz ki engemet című versé-
ben is: „Hogy legyek szeretet, de akkor csak szeretet egészen, / vagy legyek gyűlölet, de 
akkor csak gyűlölet egészen, / válassz Uram, válassz ki a népek, az emberek közül, / válassz ki 
végre engemet!!!!"8 

Pap Károly regényének tanúsága szerint világosan látta eszmei korlátait. Mikáél azonos 
is írójával, meg nem is. Elítéli gyengeségét, egyoldalú egyetemes szeretetét, ugyanakkor ő 
is ugyanazt vallja. Értelmével ítéletet mond hőse fölött, érzelmeivel vele érez. Kiúttalan-
ságában egy reménysugár felé menekül, amelyben azonban „hitetlenül" képes csupán 
hinni. Hőse végül is elmenekül az emberek közül, akik nélkül pedig nem tud élni, és 
Mikáélt követi majd a menekülés útján Leviát, a festő, és Azarel, a gyermek. A végső 
kérdés nyitva marad. Mikáél még reménykedik, hogy a latrok között megtalálhatja a 
helyét, amit az emberi társadalomban végképp nem talált meg. Minden azonban csak 
költői remény, ez a megoldás inkább a végső nihil, az öngyilkosság elkerülésére szolgál, és 
inkább önbiztatás — szinte önáltatás —, mint reális hit. Mikáél művészileg legszebb, 
eszmeileg leghatározottabb ítéletét abban az imában fogalmazza meg Pap Károly, amely-
ben hőse az emberektől búcsúzik. „Ó, Adonáj, ki vagy a mennyekben, légy te az én 
atyám. Engedd meg, hogy halott legyen mától fogva az ács, de vezesd az ember fiát 
akaratod szerint, úgy, mint eddig. Bocsásd meg az én gyengeségeimet, de ne vígy engem a 
városokba, és szabadíts meg a papok tekintetétől, s add meg az én mindennapi kalászai-
mat, ámen."9 Csak az eredeti Miatyánk szövegével kell összevetni Mikáél imáját, hogy az 
író ítéletét bizonyítva lássuk. Az eredeti „bocsásd meg a mi vétkeinket" helyett itt a 
„gyengeségeim" szerepel legfőbb vétekként. A „kísértést" a „városok" jelentik, vagyis az 
emberi közösség, a „gonoszt" pedig a „papok tekintete" képviseli Mikáél szemében. 
Elérkezett tehát a „gonosz" társadalmilag is konkrét felismeréséhez. Szembefordulni, 
szembeszállni a társadalmi gonosszal már nincs ereje, de így is nagy fejlődésen ment 
keresztül, amíg eljutott Élül csókjaitól a papok gonoszságának felismeréséig. 

Pap Károly bukáshoz vezeti hősét, azt a hőst, akivel művészeten túli céljait, a szeretet 
útjait akarta végigjárni. Ezzel ítéletet mond saját művészeten túli etikai céljai fölött is. Az 
erkölcsi megoldás, vagyis a megváltás eszméje tehát tiszta esztétikummá, vagyis érté-
keléssé, ítéletmondássá változik át. Az erkölcsi cél visszatér művészi medrébe, а Megszaba-
dítottál a haláltól tehát elsődlegesen művészi alkotás, és nem etikai utópia. Egy életforma 

'Pap Károly: Válassz ki engemet! Vigilia, 1969. 5. sz. 
' U ó . 495. 

374 



csődjét mutatja meg vele az író, mint ahogy következő regényében, Л nyolcadik stáció ban 
Leviát, a festő alakjában ugyanezt az utat ábrázolja a művészet témakörében. 

Első regényében Pap Károly már teljes művészi fegyverzetben lép elénk. A Megszabadí-
tottál a haláltól sok tekintetben megismételhetetlen, egyedülálló remekmű az író élet-
művében, stiláris pompájával és gazdag meséjével a magyar irodalom jelentős alkotásai 
között a helye. A regény kompozíciója a tudatos szerkesztés kiváló példája. Épp a 
szerkezet az, ami a látszat szerint különálló elbeszéléseket egységes regényegésszé építi fel. 
A cselekmény sokszínűsége harmonikusan simul a sokrétű jelentéstartalomhoz. Az első 
fejezet, a Messiás születik, tulajdonképpen előjáték, a regény igazi hőse, Mikáél a második 
fejezetben születik meg. Ez a kettős expozíció sok fejtörést okozott a regény elemzőinek. 
Valójában az író művészi dialektikája jut kifejezésre ebben a kétszeri regénykezdésben. 
Megmutatja az élet színét és fonákját, a próféta, a messiás születésének két ellentétes 
útját. Az egyik próféta vérrel és tűzzel övezve jön a világra, születésével is hirdetve a 
pusztulást, a végveszélyt, a másik álomban nemzetten kerül a világra, mint a szeretet, a 
csendes, alázatos jóság megtestesítője. Az egyik az átkokat szóró, utolsó ítéletet hirdető 
ószövetségi próféta, a másik az eszmévé váló test újszövetségi szimbóluma. Ez a polarizált 
ábrázolásmód nem Pap Károly leleménye, hisz a Lukács evangélium is ilyen kettős 
expozícióval kezdődik, Keresztelő Szent János, majd Jézus születésének leírásával. Mikáél 
születése a szeplőtelen fogantatást idézi, Johann születésének körülményei pedig Keresz-
telő Szent János világrajöttének motívumaira emlékeztetnek. A bibliai reminiszcenciák 
végigvonulnak az egész regényen. A regény külső szerkezete szinte zenei ellenpontozással 
megalkotott, belső logikával építkező struktúra. A páratlan sorszámú fejezetek tisztán 
epikus leíró, illetve elbeszélő részek (Messiás születik, Mikáél távozása Támánból, Szüret 
Libbániában), a páros fejezetek fő hangsúlya a gondolati tartalmon van (Két kalásztépő 
útja, Mikáél, az ács). A regény kompozíciójában jelentős helyet foglalnak el a cselek-
ménybe beleszőtt példázatok, álmok, amelyek hangulatukban, funckiójukban egyaránt a 
Bibliát idézik. A regény stilisztikailag, nyelvileg is különleges élmény, talán a legszebb, 
legpompázatosabb színekkel megfestett, de mindenképpen a legeredetibb nyelvi megfogal-
mazású alkotás Pap Károly összes művei közül. Ebben a regényben sikerült egy olyan 
szuverén világot, eredeti szemléletmódot teremtenie, amely saját korában és azóta is pár 
nélkül áll a magyar irodalomban. Ezek a nagyszerű képek olyan érzékletesek, hogy 
nemcsak magunk előtt látjuk a helyszínt, pompás színekben tarkállóan, hanem szinte 
kézzel foghatóan érezzük is, benne élünk; halljuk a tenger hullámzását, ízleljük a forró 
sivatagi homok sós ízét, érzékeljük a libbániai tűzvész pusztító égésszagát, halljuk a 
nyomorékok jajveszékelését, az erdő lombjainak suhogását, érezzük a mező virágainak 
illatát, a gabonaszemek nyers ízét. Ez a „parabola-regény" annyi élettel van megtöltve, 
amennyi egy vérbő realista műnek is dicséretére válna. A kép, a felidézett, megteremtett 
valóság egyenrangú társává válik a gondolatnak, amely tökéletesen feloldódik a valószerű, 
bár valójában sosem létezett táj realitásában. Németh László megállapítása, mely szerint 
Pap Károly műveiben az eszme termi a mesét, legalább ugyanolyan mértékben fordítva is 
igaz.10 Az eszme önmagában nem képes ilyen nagyszerű varázsos mesét teremteni, 
legfeljebb rendbe foglalni képes a mesét, másodlagos értelemmel ellátni. A mese önmagát 
termi Pap Károly műveiben, mert nemcsak egy eszme megszállottja volt ő, hanem 
nagyszerű mesélő is, méltó folytatója a gazdag magyar hagyományoknak. 

10Németh László: Pap Károly. Nyugat, 1931. II. köt. 107. 

375 



TANULMÁNYOK 

BÉLÁDI MIKLÓS 

IRODALOM ÉS TÖRTÉNETISÉG 

Az irodalom fogalmáról 

Ahhoz, hogy az 1945 utáni irodalom történetének rendszerezési alapelveit vázol-
hassuk, legelőször arról kell fogalmi szinten képet adnunk, hogy miként vélekedünk 
tárgyunkról. Röviden ki kell térnünk az irodalomtudomány egyik alapkérdésére; arra 
nevezetesen, hogy a tudományunk tárgyát magát, az irodalmat hogyan határozhatjuk 
meg. Annak körülírása, hogy mi az irodalom, esetünkben kevésbé elméleti, sokkal inkább 
gyakorlati jelentősége van: a meghatározás folytonos szemmel tartásával vonhattuk meg a 
kézikönyvbe* foglalható anyag határait; egyszerűen szólva azt, hogy miről kell és miről 
nem kell írnunk. Ez a teljességgel gyakorlatias feladat akkor kapott elméleti kiterjedést, 
amint vitás kérdésekkel, határesetekkel kerültünk szembe. A magyar irodalomtörténet-
írásban, ha a kérdés újabban egyáltalán felmerült, gyakran ma is Horváth János 1922-ben, 
a Minervában közzétett tömör és világos viszony fogai mát idézték, mely szerint az iro-
dalom „írók és olvasók szellemi viszonya írott művek közvetítésével". E meghatározásnak 
két fontos pontja van — s mind a kettő sebezhető — a viszony, mely író és olvasó között 
teremtődik, s a másik az „írott művek" összetétel. A „szellemi viszony" mindenekelőtt 
azért kérdőjelezhető meg, mert fejlett olvasási kultúrát sugalmaz: szellemi kapcsolatba 
azok léphetnek egymással, akik valamelyest ismerik egymást — ez esetben a befogadónak 
kell az íróról a szellemi érintkezés magasabb szintjén valamit tudnia, különben az íróval 
hogyan létesíthetne bárminő összeköttetést? Az olvasók pedig gyakran nem írókkal, 
hanem könyvekkel találkoznak, s ezért, de meg azért, mert a viszony létrejöttéhez 
előzetesen megkívánt, föltételezett ismeretanyag, a definiáló akaratán kívül, iskolázottság-
hoz, tájékozottsághoz köti az irodalom fogalmát — így irodalomszociológiailag különb-
ségeket tesz az olvasás módjai között s ezeket az eltéréseket belevetíti az irodalom 
fogalmába is. Fölmerül az is joggal, hogy az a régi írott mű, amely most nem lép szellemi 
viszonyba senkivel, nem formálhat arra jogot, hogy irodalomnak tekintsék? Hasonló-
képpen ingatagnak tekinthetjük a definíció másik tagját, az „írott művek" elnevezést is, 
mert túl kézenfekvőnek, majdhogynem tautológikusnak véljük: Horváth János mintha 
ugyanazt ugyanazzal magyarázná. Van ám ebben a meghatározásban valami megejtő 
egyszerűség, túlbonyolítástól mentes világos gondolat, s épp ezért nem lenne szabad 
Horváth János szemére vetni, hogy logikai hibát követett el, mert ha szűkítjük a kört,és 
„írott művek" helyett „szépirodalmat" mondunk, s ilyenformán hangsúlyozzuk, hogy 
nem minden írásbeli dolog, hanem csupán a művészi igényű szövegek, a „szép" irodalmi 
művek tartoznak az irodalom fogalmába, ezzel jeleztük, hogy az értéket meghatározó 

*A magyar irodalom története 1945-1975 . 
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jelentőségűnek véljük, azonban máris újabb nehézséggel, az érték definiálásának gondjával 
találjuk szembe magunkat. Horváth János épp ezt akarta elkerülni, s ő, aki az értékre oly 
érzékenyen figyelt, nem azért mondott le az érték beiktatásáról, mintha ezzel kevesebbet 
törődött volna, hanem azért, mert kirekesztő mozzanatot látott benne, aminthogy való-
ban az is. Az irodalmi értéknek mint a művészi igazság egyik változatának megfogal-
mazása nem tartozhatik az irodalomtörténet közvetlen illetékességi körébe, de paradox 
módon, gyakorlati munkája során mégis lépten-nyomon arra kényszerül, hogy éljen vele, 
értékrangsorokat állítson fel, s folyamatokat és életműveket, írókat és alkotásokat értékel-
jen. Az-irodalom fogalmához hozzátartozik az esztétikai érték, és nem csupán járulékos, 
hanem elválaszthatatlan lényegi elemeként, ám annak hangsúlyozásával egyetemben, hogy 
a szépirodalmat ezzel együtt is viszonylag tág gyűjtőfogalomnak tekintjük. Az irodalom-
történet megtehetné, hogy csak a remekműveket, a legjobb műveket sorakoztassa fel s 
mindenki mást nagyvonalúan mellőzzön - ezt a vonzó megoldást mégsem választhatja, az 
értékek széles skáláját kell átfognia; s a magasrendűektől a középrendű irodalmi jelen-
ségekig terjedő fokozatokat, bár esetleg élesen különböző hangsúlyokkal, egyaránt méltá-
nyolnia kell. Történeti folyamatokat csak ilyenformán érzékeltethet: az irodalom, de az 
egymás melletti és egymás utáni művek is az időben élnek - amit kornak, korszaknak 
nevezhetünk —, s ez az idő sokszoros, egymásra rétegezett mozgást alkot, melyben 
törekvések kereszteződését, keveredését, sikerét és csődjét figyelhetjük meg. Egy kor-
szakot nemcsak a nagy, hanem a középszerű írók is jellemzik. Ezért kell az értékhang-
sűlyos irodalomfogalmat az irodalomtörténet szerzőinek egyidejűen szigorúan igényes és 
megértően türelmes formában használniok, s bár megértésüket soha nem tágíthatják 
parttalanná, a kiforrott értékek mellett szót kell ejteniök a nem kiemelkedő írók népes 
seregéről is. Nagyobb számú íróra történő hivatkozás még nem halhatatlanítás; ennek 
esetleg épp a fordítottja: a kevésbé jelentős írók mezőnyéből az igazán értékes alkotók 
nagyobb nyomatékot kapva magasodnak ki, nem utolsósorban annak révén is, hogy a 
róluk szóló fejezet részletesebb elemzése már egymagában értékelő véleményt fejez ki. 

Visszatérve az irodalom fogalmához, meg sem kísérelhetjük e fogalmat definiálni. 
Lukács György Az, esztétikum sajátossága bevezetőjében éles különbséget tesz definíció és 
meghatározás között — saját módszertanát ez utóbbival jellemezve —, sa meghatározásról 
azt írja, hogy az „a jelenségeket eleve átmenetieknek, kiegészítésre szorulóaknak tekinti, 
olyasvalamiknek, amelyek lényegéhez tartozik, hogy továbbvigyék, továbbképezzék, 
konkretizálják őket". E bevezető vázlatban, mely egy kollektív munka elvi alapjait 
próbálja röviden összefoglalni, több helyütt kellene és lehetne utalni a tárgymegközelítés-
nek erre a módjára, de mind közül alighanem ezen a ponton a legindokoltabb, mivel az 
irodalomnak nemhogy tömör definícióját, de szinte a lehetetlenséggel határos akár az 
előbbi értelemben vett meghatározását is nyújtani. A Vas István esszékötete nyomán el-
teijedt — és divatszóvá hígult — ,,megközelítés"-t is kölcsönvéve, ezúttal csupán meg-
közelítő meghatározásra gondolhatunk; olyan fogalmi körre, amely az irodalom 
fontosabb ismertetőjegyei közül néhányat igyekszik körvonalazni. Az bizonyosnak lát-
szik, hogy nem elegendő, ha mindössze „a szó művészeté"-ről beszélünk, aminthogy az is 
helytelen irányba terelné okoskodásunkat, ha túlnyomórészt társadalomtörténeti szem-
pontokat engednénk a fogalomleírásban érvényesülni. Az irodalom művek összessége és 
rendszere, de elválaszthatatlan tőle az a környezet is, amely ezt a rendszert körülveszi, 
meghatározza és befolyásolja. A „művek rendszere" és a ,.környezet" kapcsolatban áll 
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egymással, ám ez a viszony — s ezt hangsúlyozni szeretnénk — nem jelent hierarchikus 
alárendeltséget, nem vonja maga után az állítást, hogy a „környezet" meghatározza a 
„művek rendszerét". R. Barthés írja, hogy „Az irodalom mint intézmény és mint mű 
jelenik meg előttünk", s bár ebben az aforisztikusan tömör mondatban az intézmény 
szűkebb jelentéstanaimat kap annál, amit a mi szóhasználatunk sejtetni enged — ugyanis 
csak az írásművek forgalmát és fogyasztását, az író társadalmi és ideológiai státuszát 
foglalja magába —, a meghatározás mégis túlmutat a műveken, a művek puszta irodaimi-
ságán, s azt fejezi ki, hogy az irodalmat művek soraként és intézményként szemlélhetjük. 
Ez a mellérendelés elhárít mindennemű kauzális kapcsolódást e két szféra között. Az 
irodalmat mi is „művek" és „intézmények" összefüggésében érzékeljük, de nem puszta 
egymásmellettiségében, s utalhatunk itt Szili József Az irodalom fogalmának logikai 
problémái című tanulmányára, mely az irodalom kategóriáját gyűjtőfogalomnak fogja fel: 
„az irodalom tárgyi-tematikai, stilisztikai, műfaji, anyagi és egyéb tipológiai vagy inter-
textuális relációin kívül minden olyan lényeges vonatkozást is felölel, amelynek alapján az 
irodalmat mint az emberi tevékenység és érintkezés sajátos módját s mint társadalmi 
intézményt határozhatjuk meg". A fő kérdés, mint ebből az idézetből is kiderül, valójában 
az, hogy a műveket önmagukban, egyedülálló, megismételhetetlen individuális létezésük-
ben fogjuk-e fel, különálló entitásként szemléljük őket, vagy beállítsuk-e ezeket az 
önmaguk abszolutum voltát képviselő alkotásokat egy rajtuk kívülálló folyamatba, 
amelyet több összetevőből szerkeszthetünk egybe: az írói életrajzból, a stílusok öröklődő 
hagyományaiból, a politika-, az eszme- és a kultúratörténet elemeiből, műjellemzésekből 
és művekre vonatkozó ítéletalkotásokból? Az a kérdés tehát, hogy a művek egymástól 
függetlenül létező pontok halmaza csupán vagy egymáshoz kapcsolódó és időbeli folya-
matban elhelyezhető emberi alkotások rendszere, melyet nemcsak adatszerűen leírni 
lehet, hanem belőlük a történeti törvényszerűség jegyeit is ki lehet bontani? A „művek" 
az irodalomtörténet szempontjából sem rónak elvileg másfajta értelmezői kötelezettséget 
e szakma művelőjére, mint azt, hogy be kell mutatnia a műalkotás sajátosságait, egyedi 
jellegzetességeit — lehetőleg többoldalúan. Nem elégedhetik meg a csupasz — filológiai, 
életrajzi, eszmetörténeti alapozású — műleírással, hanem törekednie kell arra, hogy az 
irodalmiság sajátos jellegét vizsgálja a művekben, vagyis olyan megfejtésre váró struktúra-
ként tekintse őket, amelyek közlést rejtenek magukban, s ennek kibontása során a 
,jelentés"-t és a ,jelölő"-t egyaránt figyelemben részesítse. Az irodalmi műalkotásokat 
nem szemlélhetjük egy adott társadalmi helyzet puszta termékének; a társadalmi küzdel-
mekben részt vevő írók ideológiai kommentárjainak; a népi, nemzeti elkötelezettség 
morális célzatú tükrének. De az irodalomtörténetírás kötelezettsége épp abban áll, hogy 
nem is elégedhetik meg azzal, hogy visszatérve a műalkotás elsőbbségéhez s a mű 
méltóságát hirdetve, a műveket mintegy saját abszolút immanenciájának üvegbúrája alatt 
vizsgálja. A műveket nem választhatjuk le környezetükről, s ha azt állítjuk, hogy az 
irodalom intézmény is, ebben az állításban benne rejlik, hogy az irodalom és vele együtt a 
mű egy viszonyrendszerben foglal helyet, amely nem csupán a könyvforgalmazás és 
-fogyasztás szervezetét fogja át, hanem mű és intézmény szoros és az előbbinél álta-
lánosabb érvényű kapcsolatát is feltételezi. A művet történeti-genetikai oldalról is meg 
kell közelíteni ahhoz, hogy sokoldalú megismeréséhez eljuthassunk. A művek nem időtlen 
közegben, nem elszigetelt magányosságban, de nem is a befogadói tudat mindenkori 
jelenidejében, hanem időbeli egymásutániságban élnek, s az időt, a folyamatosságot, a 
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történetiséget akkor sem iktathatjuk ki vizsgálódásunk köréből, ha tudjuk, hogy az 
irodalomtörténetíró éppúgy olvasója, befogadója egy régi műnek, mint a kritikus egy 
tegnap megjelent regénynek. Az irodalom folytonosan változik s bár a műalkotás mint 
olyan, egy valamikori jelen aktualitásában jött létre, az idő folyamán ezek az egykori 
aktualitások múlttá és történetté rendeződtek. Az irodalom történetiségének elve föl-
tételezi annak elismerését, hogy a művek létrejöttében szerepet juttassunk a társadalmi 
környezetnek, s azt is továbbá, hogy ez a szerep kiterjedjen a művek sorozatára, az 
irodalom történetére is. Elvileg nem lehetetlen, hogy az irodalomtörténet egyszerre 
ismerje el és foglalkozzék a műalkotással mint irodalomontológiai létezővel és az iroda-
lommal mint a múlt termékével, mint a műveknek az időbeli folyamatosságban post 
festum kialakult rendszerével, vagyis az irodalom történeti létezésmódjával. 

Arra a kérdésre tehát, hogy mi az irodalomtörténet tárgya, válaszunkat ily módon 
foglalhatjuk össze: a művek összességeként és az intézmények rendszereként felfogott 
irodalom. Egymástól megkülönböztetve szemléljük a müvek összességét és az intéz-
mények rendszerét, de nem szigeteljük el egymástól mereven az irodalomnak ezt a két 
alkotóelemét. Irodalomfogalmunk ténymegállapító és értékelő nézőpontot egyesít: nem 
szűkítjük le a „művészi irodalom" esztétikai értéket kitüntető körére, már csak azért sem, 
mivel a „művésziség" határai nem jelölhetők meg egzakt bizonyossággal. Ám főként azért 
használjuk a szélesebb jelentéstartalmú irodalom szót, mert ezt a fogalmat oly értelemben 
tekintjük gyűjtőfogalomnak, hogy az alkalmas legyen az értékek különböző fokozatainak 
befogadására. A „művésziség" helyett az „irodalmiság" fogalmával élünk, mely elsősorban 
az „írott tárgy" tulajdonságait, ismertetőjegyeit jelöli, és csak másodsorban tartalmaz 
értékelő mozzanatot. Az irodalom fogalommeghatározásában voltaképpen az irodalmiság 
a kulcsszó, mert valamit megnevez, és épp ezáltal valamit kirekeszt az irodalom világából. 
A „művek összessége" ugyanis önmagában vagy tautológia, s azt fejezi ki, hogy az 
irodalom annyi, mint irodalmi művek összessége, halmaza; vagy előzetes közmegegyezésen 
alapul, s ekkor meg azt rejti magába a fogalom, amit az épp aktuális közvélemény, 
pontatlanul és parttalanul irodalomnak mond. Ha viszont az irodalmiságot beleértjük 
fogalomhasználatunkba, ezzel határt vontunk a művek összessége köré, akkor is, ha 
ezeket a határvonalakat tágan jelöltük is meg. Ilyenformán ugyanis eljuthatunk a negatív 
meghatározáshoz, mivel arra kényszerülünk, hogy kijelentsük: mi nem az irodalom, noha 
a szóban forgó dolog „írott tárgy" vagy „mű". A hírlapi cikkek, tudományos szak-
munkák, reklámversek, táncdalszövegek, közlemények nem tartoznak bele az irodalom 
fogalmába, mert az irodalmiság minősítése nem illik rájuk. Az irodalmiságot értékjelző 
tartalommal ruházzuk fel, de elsődlegesen tulajdonságjelzői értelmét emeljük ki, s ezáltal 
az úgynevezett „alkalmazott irodalmat", így korunk irodalmából például a bűnügyi 
irodalmat, a krimit és a tudományos-fantasztikus irodalmat, a sci-fi-t, az irodalomhoz 
tartozó „írott tárgy "-nak tekintjük azzal, hogy ugyanakkor mind a krimit, mind a sci-fi-t 
általában kirekesztjük a „művészi irodalom" esztétikai értéket elsődlegesen hangsúlyozó 
köréből. Látni fogjuk azonban majd később, hogy ez a fogalomleírás bizonyos formális 
kívánalmaknak tesz eleget csupán, mely azáltal válhatik teljesebbé, ha az irodalmat nem 
választjuk le arról, aki teremti, és akihez az szól. Az embert, az emberi tudatot és 
tevékenységet is figyelembe kell vennünk ahhoz, hogy meghatározásunkkal közelebb 
férkőzhessünk tárgyunkhoz, az irodalom valóságos létéhez. 
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Az irodalomtörténeti rendszerezésről 

Amikor az irodalomtörténész, ha csak gyakorlati megfontolásból, az elméleti rendszer-
alkotás igénye nélkül, arra tesz kísérletet, hogy vizsgálatának tárgyát körvonalazza, 
egyúttal máris próbálkozni kénytelen — akaija vagy sem — diszciplínája ismeretelméleti és 
módszertani alapjainak meghatározásával is. Amint ugyanis az irodalomtörténész tudni 
véli, hogy mi az irodalom, már azt is bevallja, mit tart az irodalomtörténetírásról mint 
tudományos megismerő tevékenységről. S ha az irodalomtörténetírást most előbb csupán 
tudományelméleti rendszerezésének gondjai, megoldatlan kérdései, nem pedig elért ered-
ményei felől nézzük, — azt azért tesszük, mert a magyar irodalomtörténetírásra, a belső 
szakmaiakon túl, sajátos tehertételek is nehezedtek, s ezek sokáig, hosszú időn át hátrál-
tatták, hogy önnön tudományos létjogával, hatókörével komolyan és kritikusan számot 
vessen — ilyenféle igény csak nemrég, az ötvenes-hatvanas évek fordulójától számíthatóan 
ébredt benne. Irodalomtörténetírásunkat a múlt század végén és e század elején autochton 
nemzetközpontú szemlélete szilárd, magabiztos öntudattal látta el — amit a pozitivista 
alapokon nyugvó ismeretelmélet is támogatott —, saját helyzetét illetően nem támadtak 
kételyei, sőt, feljogosítva érezte magát, hogy a szellemtudományok sorában kiemelkedő, 
szintetizáló szerepet vigyen, és programszerűen afféle morális színezetű nemzetkarakte-
rológiát képviseljen. A konzervatív irodalomtörténetírás ideológiai tartalmú nemzeti kul-
túratörténetté szélesült, illetve ebben a kultúratörténetben az erkölcsi vezérlő eszméket 
foglalta össze és hirdette klasszikus irodalmi példák örök mintává nemesítése révén. 
Beöthy Zsolt A magyar irodalom kis tükre című főművének sokadik, két háború közötti 
kiadásához Kéky Lajos írt bevezetőt, innen tudjuk, hogy ez a nagy hatású kézikönyv a 
szerzőnek a millenniumi országos ünnepségek során A magyar szellemi élet fejlődése című 
egyetemi előadásaiból állt egybe. Beöthy szerint irodalomnak tekinthető a magyar szellem 
minden olyan alkotása, amelynek felfogása, célzata, tárgya vagy előadása által megnyilat-
kozik a nemzet lelke, gondolkodása, érzése, képzelete, vagy legalább valami belőle. 
Jellemző ez a — részint Toldy Ferenctől átörökölt — fogalomleírás, mindazonáltal már a 
század elején sem mondható általánosan elteijedtnek. Nemcsak Riedl Frigyes haladta túl 
— mint Németh G. Béla írja — a nemzeti elv egyoldalú mércévé emelését, hanem azok a 
kevésbé jelentős pozitivista irodalomtörténészek is, akik megpróbálták — német, francia 
és angol példák nyomán — tudományszakjuk alapjait rendszerbe foglalni. Szigetvári Iván 
Az irodalomtörténet elméletéről (1905) szóló — főként ismertető jellegű, mesterei nyom-
dokain haladó — könyve Taine és Brunetière munkássága bemutatása mellett kevés eredeti 
észrevételt nyújt, Dézsi Lajos Az irodalomtörténet módszerei (1903) című áttekintése, 
mely hatalmas anyagismeretet megmozgatva, példaszerű világossággal és logikával rend-
szerezi a tudnivalókat, lépést tartva a legfrissebb külföldi eredményekkel, oly időben 
jelent meg, amidőn az irodalomtörténet, „e szép tárgy ( . . .) közel van ahhoz, hogy önálló 
tudományággá fejlődjék", vagyis olyan pillanatban, amikor az irodalomtörténeti mód-
szertan kiépítése nemcsak hogy lehetségesnek, hanem üdvösnek és kívánatosnak is lát-
szott. Dézsi száraz filológus hangján is átütött a tudós visszafogott lelkesültsége, ahogyan 
öntudatos biztonsággal könyvének tárgyát pontokba szedve előrebocsátotta. A század 
elején Lukács György volt az egyetlen, aki esztéta létére, érzékelte az irodalom-
történetírás ismeretelméleti és módszertani nehézségeit, Megjegyzések az irodalom-
történet elméletéhez (1910) című tanulmánya már kiindulásul azt vetette fel, hogy az 
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irodalomtörténet paradox feladat elé van állítva, mivel két szempontot kell egyesítenie: 
keresnie kell az esztétikai absztrakciókban megfogalmazott formák fejlődési útjait, és 
egyszersmind az egyes irodalmi művek ezerfelé ágazó szövevényében az állandót, a 
törvényszerűt. A diakrónia és szinkrónia összefüggő és szemben álló, azóta is oly sokat 
tárgyalt, vitatott kapcsolata ez a paradoxon. Lukács az irodalomtörténetírásnak nemcsak 
ezt az egy dilemmáját vette észre idejekorán, hanem más érzékeny pontjaira is rávilágított, 
így az értékelés problematikájára, mondván, hogy az „irodalomban nem választható el 
soha (. . . ) az észrevevés, a tudomásulvétel, a ténymegállapítás az értékeléstől"; nem 
értékelt irodalom ugyanis — hja — nem létezik, nem is képzelhető el. S ugyanígy, tiszta 
endogám irodalomtudomány nincsen, és nem is lehet soha, mert az emberrel foglalkozó 
tudományokat, köztük az irodalomtörténetet sem lehet a történelemtől izolálni. Az 
irodalomtörténet nem képes tárgyát a többi természeti és társadalmi folyamattól el-
választani, még absztrakciókban sem. Minden irodalmi jelenség ugyanis legbensőbb élet-
tartamainkkal elválaszthatatlan összefüggésben van, és végső soron ebből a lélekállapotból 
értékeljük az irodalmi jelenségeket. Azonkívül, hogy hogyan hat ránk, „a mi lényünk 
centrumára" a művészi alkotás, semmi igazi mértékünk nincs, semmi, ami az értékelésnek 
nevezett lelki folyamatot irányíthatná. Ilyenformán, mondja Lukács, az irodalomtörténet 
„élmények referátuma"; kísérlet arra, hogy az élményeket elrendezzük oly módon, hogy 
azok megérthetőkké váljanak, s kapcsolatok és szintézisek létesüljenek közöttük. A közös 
alap mindig az élmény, az irodalomtörténet alapfogalmai élményi, szubjektív termé-
szetűek, s ez a szubjektivitás vezet az igazi, használható törvényszerűségek felismerése 
felé. A tudományos fogalmak csupán azt az illúziót keltik, hogy megragadtuk velük az 
irodalom elevenségét, valójában mindig egy lépésre vagyunk attól, hogy megfogjuk a 
dolgokat; fogalmainkkal nem vagyunk képesek feloldani cél és eszköz disszonanciáját. így 
jut el végül Lukács a bergsoni intuitív módszerhez, amellyel megszüntetni véli a részek és 
az egész feloldhatatlannak tetsző ellentétét, leküzdi azt a nehézséget, hogy fogalmaink 
nem képesek az eleven valóságot befogadni, s végül feloldja a vagy absztrahálunk, vagy 
csupán leírunk circulus vitiosusát. Az intuíció tehát áthidaló funkciót tölt be Lukács 
rendszerében: eltünteti az embertudományokban rejlő ismeretelméleti paradoxont, 
amely a tudományos igényű fogalomalkotás és az irodalom élményi természete, egyéni 
szuggesztivitása, friss közvetlensége közötti ellentétből fakad. 

Lukács gondolatmenete nem áll meg azon a ponton, hogy az irodalomtörténetet az 
embertudományok körébe utalva, annak csupán élményszerűségét hangsúlyozza és mód-
szertanát is szubjektivizálja, azaz a szubjektum önkényére bízza, a személyes érzékenység, 
a befogadás határai közé szorítsa az irodalomtörténeti megismerést. A tanulmány azért 
rendkívül figyelemreméltó, mert szerzője a szubjektivitást összekapcsolja a racionalizá-
lással, az „élmények referátumát" a fogalmiasítással. Az irodalomtörténetet a szociológia 
és az esztétika organikus egyesítéseként fogja fel, abból indulva ki, hogy az irodalom 
szociális jelenség, és társadalmilag meghatározott emberi közlés, amelyet az irodalmi forma 
közvetít; alapkategóriája a stílus, az irodalomszociológiáé a hatás. A formának, stílusnak, 
hatásnak története van, s az irodalomtörténet ezzel a változással foglalkozik, mely egy-
szersmind fejlődés is, a stílusok fejlődése, felvirágzása és elhervadása. 

Ezúttal teljesen mellékes, hogy Lukács György gondolatmenetéből mi maradt meg és 
mi avult el; tanulmányának jelentősége abban foglalható össze, hogy a magyar irodalom-
történetírás önértéktudatának tetőpontján és a sok tekintetben fölülmúlhatatlan Horváth 
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János pályakezdése idején, felvillantotta e tudományág ismeretelméleti problémáit, érzé-
keltette a tudományszak művelői előtt a megoldásra váró elméleti kérdések sorát, meg-
kísérelte néhány sarkalatos tudományos kategória rendszerbe állítását. Az irodalom-
történetet kiemelte a nacionalista korlátozottságú nemzeti ideológia köréből, és filozófiai 
távlatokkal szembesítette (mint néhány évvel később, 1915-ben Fogarasi Béla is tette 
ezt egyik tanulmányában). A megismerés paradoxonainak és circulus vitiosusainak 
felvetésével pedig az irodalomtörténet létkérdéseire világított rá; termékenyítő, tovább-
gondolkodtató kérdőjeleket rajzolt fel, s mint beigazolódott, a tudományágnak később 
ezek mindegyikével foglalkoznia is kellett. Lukács gondolatmenetéből az is kiderült, az 
irodalomtörténetet nem úgy képzelte el, hogy az csupán a lezárt múlt történetének 
tanulmányozására hivatott; érveléséből kitűnt, hogy a történeti múltszemléletet program-
szerűen összekapcsolta a jelenérdekű olvasói befogadással. Л lélek és a formák bevezetőjé-
ben — mely a kritika műfajáról szól — ezt írja: „Adatok mindig vannak és mindig bennük 
van minden, de minden időnek más görögök kellenek, és más középkor, és más rene-
szánsz. És minden igazi élő megteremti őket magának, és minden újonnan látás újonnan 
teremtés". Lukács kritikaelmélete sajátságosan egyéni színezettel jelentkezett ebben az 
esszéjében, összekapcsolta azt az esztétikai kultúra — a hangulat, a pillanat, a véletlen 
művészete — bírálatával, sa kritikának ugyanolyan szerepet szánt, mint a ,Jényegkifejező" 
művészetnek: az önmegváltás, a lélekformálás, a szimbolikus élet természetfölötti, 
misztikus eszközének tekintette. A tragikus izoláltságot eszményítő irodalomértelmezés-
től Lukács útja később messze elkanyarodott, ám ez az írása nem állításai, hanem 
kérdésfeltevései révén megőrizte gondolati elevenségét. 

A magyar irodalomtörténetírás Horváth János működésével új szakaszba lépett, s 
minden őt megelőző eredménynél magasabb szintre jutott. Az a tanulmánya, mely 
tudományos elveit összefoglalta, a szerény Magyar irodalomismeret (1922) címet viselte — 
minden fontosabb pontban ellene mondott Lukács tételeinek, anélkül persze, hogy 
Horváth Jánosnak a legcsekélyebb mértékben is célja lett volna azok cáfolata. A magyar 
irodalomtörténetírás mint tudományos diszciplína, Horváth János szintézis-felfogásában 
érte el a fogalmi tisztázottságnak és homogén rendszerbe állításnak azt a fokát, melyben 
egyesült a hazai tudományos hagyomány a külföldi eredmények mértéktartóan óvatos 
feldolgozásával, s amely egyben az utolsó kísérlet volt arra, hogy az irodalomtörténész 
magát az irodalmi fejlődés sajátosságait kísérje elsősorban figyelemmel, s az azokból levont 
általánosítások és következtetések révén alkosson összefüggő tudományos elméletet és 
módszertant. Horváth János önelvűnek nevezte „irodalomismeret"-ét, s ez az önelvűség 
két fő felismerésen nyogodott: azon, hogy anyagát „egynemű egységnek" fogta fel, 
tárgyát mint irodalmi anyagot, mint irodalmiságot kezelte, és azon, hogy „irodalmunk 
saját történeti anyagának vallomására" bízta magát. Nem kívánt mástól kölcsönkérni 
semmiféle elméleti sablont, „még csak általános filozófiai rendszert sem", mivel a tárgytól 
idegen minták átvételével — írta — a priori rendszerező elvet erőltetnénk arra az anyagra, 
amelyet nem lemásolt fogalmi sablonok segítségével, hanem csak egyes egyedül a tárgyi 
hűség szemmel tartásával ismerhetünk meg igazán. Az önelvűség mellett a tárgyi hűség 
szintéziselvének másik vezérszava; a tárgyi hűség követelményéhez való föltétlen ragasz-
kodásával vélte elkerülni azt a nem szándékolt önkényességet, mely az irodalomtörténetet 
azáltal fenyegeti, hogy kénytelen az egyedi műalkotásokhoz, folyamatokhoz a fogalmi 
absztrakciók általános síkjáról közeledni. A tárgyi hűség követelménye két jelentést 
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rejtett magában. Az egyik irodalomelméleti-módszertani jellegű volt, s azt célozta, hogy 
Horváth János csökkenteni kívánta a távolságot, mely az irodalomtörténet elvont fogalmi 
rendszere, az irodalom organizmusát szétdaraboló módszere és az irodalom konkrét világa 
között szükségképpen létrejön. A másik jelentése az irodalomtörténet vizsgálati körére 
vonatkozott: a tárgyi hűség ugyanis tiszteletben tartja az irodalom nemzeti sajátosságait, 
ezzel különbözteti meg a más nyelvű irodalmaktól. A tárgyi hűség a más nyelvű iro-
dalmaktól történeti körülményei folytán elkülönülő nemzeti irodalom egyediesítő jegyei-
nek összessége. Beöthy Zsolt szintézise „eleve kigondoltsággal" Taine rendszerét alkal-
mazta a mi irodalmunkra, ami Horváth János szerint megengedhetetlen lépés volt. 
„Kérdezzük meg saját anyagunkat, akkor lesz irodalomtörténeti szintézisünk nemcsak 
tárgyi hűségű, hanem magyar is egyúttal". Horváth János azért hangsúlyozza, hogy önelvü 
rendszerezés elvi alapvetését foglalja össze, mert ezzel is nyomatékosan kifejezésre akarta 
juttatni: nem áll szándékában a nemzeti, a magyar szempontot kizárólagos vagy érték-
mérő normává emelni, az irodalmat irodalmi sajátosságai révén óhajtja magyarázni, de 
ugyanakkor nem kívánja a nemzeti szempontot mellőzni sem, mert ennek kiszorítása 
magával vonná a történeti egyediség és változás, az időrendi kibontakozás és az irodalmi 
fejlődés sajátszerű tényeinek figyelmen kívül hagyását. 

Az önelvűség és a tárgyi hűség fogalmában az irodalomtörténet módszertanának 
leglényegesebb vonásai összpontosultak — ezzel szemben az irodalmi stílus és az irodalmi 
tudat azt foglalta magába, amire a vizsgálatnak elsősorban irányulnia kell: az irodalom-
történet tárgyát jelölte. E két fogalom közül az irodalmi tudatot ruházta fel Horváth 
János tágasabb, szélesebb jelentéstartalommal. Az irodalmi tudat mindenekelőtt azt 
fejezte ki, ahogy az irodalom önmagát szemléli, ahogy önmagáról koronként képet fest. 
De nemcsak ez és ennyi: az irodalmi tudat összegezés, a fejlődés eredője, kiteljesedése; 
mindaz, ami a történetileg változó irodalomban fejlődés és érték, benne halmozódik fel. 
Az irodalom minőség-fogalma és világos öntudata, a kollektivitás történeti önismerete e 
tudatban nyeri el legtisztább megvalósulási formáját. Az így értelmezett irodalmi tudat-
nak része az irodalomtörténet és a kritika, de el is különül tőle: az irodalomtörténet „az 
irodalmi tudat genetikus önismeretének tudományos szerve". Az irodalmi tudatnak ily 
módon kettős értelme van, „belső" és „külső" jelentéssel rendelkezik: magának az 
irodalomnak mintegy a lényege és sűrítménye, és egyszersmind a róla szerzett tudományos 
ismeretek foglalata. Ez a fogalom közvetítő szerepet tölt be: az irodalmat és az irodalom-
történetet szorosan összekapcsolja, sőt, e kategóriában egymásba is olvasztja a vizsgált 
tárgyat a róla szóló diszciplínával. A „szép tárgy" Horváth János szintézis-elvében így 
jutott el a betetőzéshez, önnön méltóságtudatának csúcspontjára: az irodalomtörténet, 
miközben megalkotta logikailag tisztázott, összefüggő rendszerbe állított tudományos 
fogalomkészletét, s ezzel igazolta saját különlétének jogosultságát, ugyanakkor az iro-
dalommal egyenrangú szerepet vívott ki magának, és vele eszmei párost alkotva, ugyanazt 
vizsgálta és tartotta számon, amit az irodalom hordozott: a nemzeti szellem írásban 
megnyilatkozó lelki és erkölcsi értékeit. Ennélfogva lesz, lehet „nemzeti önismeretünk 
ösztönét is legméltóbban hevítő tudományos feladatok egyike" az irodalomtörténészi 
munkálkodás, s ennek a felfogásnak köszönhette az irodalomtörténetírás, hogy szaktudo-
mányos hatáskörén túllépő megbecsültséget mondhatott sokáig magáénak mind a tudomá-
nyos életben, mind pedig az oktatásügyben. Az irodalomtörténet töretlenül megőrizte eme 
kitüntetett helyét 1945 után, a változott körülmények között is; sőt. ha lehet, jelentősége 

4* 383 



még inkább tovább nőtt az irodalmi irányultságú kulturális politika által ráruházott 
ideológiai, tudatformáló funkció révén. Az irodalomtörténet helyzete a hatvanas évek 
folyamán alakult át, de akkor gyökeresen: míg ugyanis Horváth János szintéziselmélete az 
irodalomtörténetet irodalomtudományi szerepkörűvé tágította, s rendszerében az irodalom-
történet bekebelezte a történeti mellett az elméleti és poétikai szakágakat is, — addig az új 
irodalomértelmező és műelemző módszerek beáramlásával az irodalomtörténet fokozatosan 
háttérbe szorult, az irodalomtudományon belül másodlagos feladatkörök ellátására kapott 
csupán megbízatást. Az irodalomelmélet az irodalomtudomány „filozófiája" rangját köve-
telte magának, az irodalom non plus ultra-jának, a művek ontológiájának egyedül hivatott 
magyarázójaként, ezzel szemben az irodalomtörténet az empirikus leírás szintjén végezhe-
tett, a voltaképpeni irodalmi „lényeg"-től távol, külsődleges adatfeltárást, életrajzi és 
textológiai kutatást, s módszeréből következően csak hézagos műjellemzésre merhetett 
vállalkozni. 

Az irodalom vizsgálatának többféle módszere létezik, s ezek mindegyike az irodalom-
nak egy-egy meghatározott oldalára irányul, ebben rejlik e módszerek jogosultsága és 
önállósága. Kétségtelen, hogy mindaddig, míg az irodalomtörténet legfőbb feladatának a 
textológiai, kronológiai, életrajzi, eszme-, művelődés- és ideológiatörténeti vizsgálatokat 
tekintette, — nem szentelhetett elegendő figyelmet az irodalomtudomány igazi tárgyának, 
a műalkotás elemzésének. így érhette legújabban oly sűrűn a vád, hogy nem önálló 
tudomány, hanem különböző tudományágakból összehordott ismeretek heterogén gyűjte-
ménye, afféle „mindenes" tudomány; nem vizsgálta felül pozitivista alapjait, ehelyett 
átlépett más tudományágak területére, folytonosan határsértéseket követett el, s ezzel 
végzetes zavarokat idézett elő saját rendszerének logikai felépítésében. Az irodalmi művön 
kívüli életének, kapcsolatainak kutatása hovatovább fontosabb vizsgálati területévé nőtt, s 
többet foglalkozott a társadalmi intézményekkel, koreszmékkel, történelemmel, politi-
kával, az író életrajzával, mint a művekkel. Az irodalomtörténet tudományos illetékességi 
körének ez az extrapolálása főként azért kezdett valóban veszedelmessé válni, mivel két-
irányú túlzásban csapódott ki: az adatok túlhajszolt gyűjtését és önkényes oksági össze-
függésének létrehozását vonta magával. 

Az irodalomtörténetnek vissza kell találnia a műhöz, a művekhez, de sajátos feladata 
maradt az is, hogy az irodalmat történeti létezésmódjában fogja fel. A műalkotás és az írói 
életművön belüli műalkotások egyediségükben léteznek, ám ha túlhaladunk rajtuk, s a 
művek nagyobb csoportját vesszük szemügyre - máris átkerültünk az irodalomnak abba 
a körébe, ahol nem különálló vagy egymás mellett levő műalkotásokkal, hanem a művek 
egymásutániságával találkozunk. Ilyen esetben már nemcsak művekkel, műalkotások 
csoportjával van dolgunk, hanem idővel, időhosszúsággal, amit röviden és a napi szó-
használatban történetiségnek szoktunk nevezni. Az irodalomtörténet feladata az, hogy az 
időben szétszórt műveket ne csupán a csupasz kronológiai leírás szintjén rögzítse, hanem 
az egyes művek között fedezzen fel összefüggéseket, hasonlóságokat és eltéréseket, az 
elszigetelt irodalmi tényeket folyamatokba rendezze. Külsőlegesen ez az eljárás ahhoz 
hasonlít, ahogy a történész rekonstruálja a múltat; forrásai segítségével visszaidézi azt, ami 
egykor létezett. A hasonlóság azonban csak látszólagos, és a kétféle kutatói munka épp a 
lényegben tér el: a történelmi események múltja a maga fizikai valóságában többé már 
nem teremthető újjá a leggondosabb forráskritikai elemzés segítségével sem, s noha erről a 
feltámasztott történelmi múltról nem állítható tetszés szerint bármi — ennek a források 
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űtját állják —, az sem mondható róla, hogy valóságosan újjászületik a történész tanul-
mányában. A történeti tényt vagy eseményt csak rekonstruálni lehet: bármily alapos és 
széles körű utánjárással is voltaképpen csak hihetővé lehet tenni azt, ami egykor tény-
szerűen megvolt. Ezzel szemben az irodalomtörténet tényei adottak: ezek a műalkotások, 
nem kell rekonstruálni őket, egy fakszimile kiadás bármily rég keletkezett művet még 
külső mivoltában is úgy képes reprodukálni, „ahogy volt". A másik különbség a forrás 
kezelésében, felhasználásának módjában mutatkozik meg. A történész akkor jár el lelki-
ismeretesen, ha a múltat múltszerűségében vizsgálja, a forrásokat filológiai-kritikai vizsgá-
latoknak veti alá, hogy azok egy adott kor, időpont, vagyis a múlt hiteles dokumentumai-
ként korabeli értelmük szerint legyenek használhatók. Az irodalomtörténetnek is célja, 
hogy az irodalmi tények, a művek egykori értelmét felfedje és megvilágítsa, de akár be-
vallja, akár nem - a jelen számára is értelmezi jelentésüket, mert így válik teljessé 
munkája, hacsak nem akar szigorúan tárgyhoz kötött filológiai feltárást végezni. 

Ahol az irodalomtörténész és a történész munkája közötti hasonlóság nem külsődleges, 
hanem tartalmi, érdemi jellegű, — az az irodalom időbeli folyamatának a rekonstrukciója, 
annak a kapcsolatrendszernek a feltárása, amelyet az irodalomtörténet a művek között és 
körül létesít, mert az már a mi magyarázatunk, a mi feltevésünk, a mi fikciónk. Absztrak-
ció, mely a tények között összefüggéseket teremt, a műveket irányzatokba, mozgalmakba 
csoportosítja, fejlődést és hanyatlást olvas ki a jelenségekből, szakaszolja, részekre bontja 
az idő megszakítatlan folyamatát. A történelem, vagyis a megtörtént történelem eltűnik 
az időben; a történet: a történelemről szóló utólagos rekonstrukció. Az irodalom törté-
nelme — amennyiben a művek alkotják a gerincét — nem illan el az időben, ezt a 
történelmet az irodalomtörténet közvetlenül, kézbe vehetően tanulmányozhatja. Ami 
eltűnik, a mű írója és a mű szűkebb-tágabb környezete. Az irodalomtörténet rekonstruk-
ciós munkája tehát arra irányul, ami kiváltója, feltétele, közege volt a műalkotásnak, ami 
túlmutat rajta, ami esetleg szorosan hozzátartozott, de nem ő maga volt. Az irodalom-
történész erőfeszítése azt célozza, hogy ezt az eltűnt környezetet rekonstruálja, nyilván 
avégből, hogy ebből az anyagból a műalkotásokra és az írókra vonatkozó ismereteket 
nyeijen, továbbá azért, hogy a müvek „magányosságát" megszüntesse, közöttük idő- és 
térbeli összefüggéseket teremtsen. Az irodalom időbeli létezése éppúgy tény, mint ahogy 
a műalkotás az, amelyet lehet nem tudomásul venni, ám ebben az esetben a művek csak a 
befogadói tudat jelen idejében élnének, s kérdés, hogy a befogadói érzékelés ilyen mértékű 
megterhelést meddig bírna el, hol volna a határ az anyag felhalmozásában, s nem 
kényszerülne-e a történetiséget elvető irodalomkutató előbb-utóbb a pusztán aktuális 
befogadás mellett másfajta rendezőelvhez folyamodni, ha anyagán úrrá akarna lenni? Egy 
művet meg lehet érteni önmagából, ám jelentése mélyebben tárul fel előttünk, ha azt más 
korabeli, korábbi vagy későbbi műalkotásokkal egybevetjük, s igazából innen nyeri 
értelmét a diakrónikus vizsgálat, ezért ragaszkodik hozzá az irodalomtörténet, s nem 
amiatt, mert más rendezőelvet az időrendnél föltalálni nem volt képes. Az irodalom 
folyamatának diakrónikus vizsgálata azért nélkülözhetetlen, mert részint objektív léte-
zésre irányul: a müvek benső összefüggésére, a magányos művek ugyanis kapcsolatra 
lépnek egymással, vonatkoznak egymásra, és ezáltal magyarázzák is egymást, s aki ezt 
tagadja, a történetiséget nemcsak mint módszert, hanem mint szemléletet veti el, pedig 
valójában azt a tapasztalatot, amit a történetileg létrejött művek tanulmányozása során 
szerzett, igazában el nem felejtheti, ki nem törölheti tudatából, csak azt teheti meg, hogy 
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nem hivatkozik rájuk. Az irodalom diakrónikus folyamatossága elsősorban azt jelenti, 
hogy még mielőtt az irodalomtörténeti vizsgálódás az irodalmi folyamatokra szegeződött 
volna, a műalkotások valamilyen formában már viszonyba léptek egymással. Az irodalom 
történetisége mindenekelőtt az időben elszóródott művek lazább-sűrűbb viszonyrend-
szerében ölt látható alakot, s ezt az időbeli összefüggéshálózatot az írói alkotómunka 
állítja elő, létrejön az alkotásokkal együtt, beleépül a művek egyéni világába. A müveket 
lehet elszigetelt magányosságukban szemlélni, ám az irodalmi alkotásoknak ez a fajta 
bemutatása mindig erőszaktétel, — valami olyantól fosztja meg azt, amit mélyen akarna 
megismerni, ami a mű létéhez hozzátartozik. Nemcsak az olvasók a befogadók — elsősor-
ban az írók azok, ha másfajta, alkotói értelemben is, s nem kivételesen, hanem minden 
korban; bár változó intenzitással, az írók is befogadók, nyitottak koruk irodalma és a 
hagyományok előtt. A műalkotás: emberi alkotás, melyből ki lehet szűrni és mellőzni az 
emberi motívumokat, ezt az eljárást jogosultnak is tekinthetjük; azt a mozzanatot 
azonban, hogy a művek nem szeplőtlen fogantatás eredményeként jönnek a világra, már 
bajos elfelejteni. Az író életrajza teljesen mellékes vagy elhanyagolható lehet, a mű 
textológiai és filológiai oldala úgyszintén háttérbe szorulhat, — ám az, hogy a művek 
szerzője egy adott kor embereként kapcsolódott az előzményekhez, saját műveihez 
éppúgy, mint saját idejének irodalmához, s a számára fontos régebbi írókhoz, könyvekhez 
— s ez lehet egy vagy százegy, a mennyiség nem számít —, az éppúgy tény, mint az 
önmagában létező alkotás, amely az olvasói tudatban élménnyé alakul át. Ha az idő 
oldaláról szemléljük a művet (életművet), két szubsztanciális vonást fedezhetünk föl 
benne: egyik részről azt, hogy egyedi, megismételhetetlen és abszolút, másrészről pedig 
azt, hogy folytatás és folyamat része, amely az abszolútat nem relativizálja, hanem egy, a 
műveket egymásra vonatkoztató rendszer elemeként állítja elénk. Az irodalom nem 
művek önálló szigeteiből áll, hanem művek szigettengeréből, amely az időben egyre tágul 
és növekszik. 

Az irodalomtörténetnek tehát kétféle történetiséggel akad dolga. Az egyikkel talál-
kozik: ez a művek benne rejlő sajátossága, elválaszthatatlan az alkotástól, együtt születik 
vele, ezt nevezhetjük belső törtinetiségnek. A másikat alkotja, megszerkeszti, amidőn 
ebbe a már létező belső történetiségbe a diakrónia módszerével beleavatkozik, és a művek 
spontán képződött időbeli folyamatosságát korszakokra bontja, a periódusokat megnevezi, 
s a művek halmazát egymás melletti és utáni csoportokra osztja; áramlatokat, irányza-
tokat, iskolákat, mozgalmakat különít el benne; megfigyeli a hagyomány és az újítás 
mozzanatát — ebben az eljárásban nyilatkozik meg az irodalomtörténetírás külső történe-
tisége, amely már nem közvetlenül a művek benne rejlő sajátossága, hanem az irodalom-
történetíró utólagos rekonstrukciója, elvonatkoztatása és rendszeralkotása. Felmerül a 
kérdés, szabad-e különválasztva beszélnünk belső és külső történetiségről, nem viszünk-e 
ezzel a megkülönböztetéssel zavart a fogalomalkotásba? A külső történetiségre ugyanis 
már készen van a megfelelő fogalmunk, a diakrónia, sjogosnak tetszik a föltételezés, hogy 
a belső történetiséget a szinkrónia helyett használjuk. A diakrónia és szinkrónia az 
irodalom megközelítésének módszere, az irodalomtörténet metodikai fogalomtárában 
foglal helyet, s mindkettő az irodalomtörténeti intervenció eszköze. A belső történetiség 
— mint az előbb jeleztük — az irodalom immanens tartozéka, elsősorban nem metodikai 
kategória, hanem közvetítő fogalom a diakrónia és a szinkrónia, a kronologikus folya-
matosság és az egyidejűen szemlélt struktúrák, irodalmi keresztmetszetek között. A belső 
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történetiség annyit jelent, hogy az irodalomtörténetnek nagyobb figyelmet kell szentelnie 
az irodalmi folyamat mindenkori individualizáltságára: arra, hogy a művek, miközben egy 
folyamatosság részeiként helyezkednek el az irodalom történetében, egyúttal külön 
entitások, magukba zártan őrzik valamikori jelen idejüket, egyszersmind több szálon 
kapcsolódnak is az előzményekhez, a múlthoz, melyet a műalkotás teremtője hordott 
magában mint ismeretet, tapasztalatot, emlékezetet. A külső történetiség, mely a diakró-
nikus módszerrel létrehozott absztrakció, egy-egy irodalmi korszak stb. általános jegyeit 
foglalja össze, s az irodalomtörténet ezt a folyamatosságot úgy tudja igazán hitelesen elénk 
állítani, ha minél inkább támaszkodik mindama felismerésre, amit a történeti indivi-
dualitás — a belső történetiség — elemzéséből merített. Ilyenformán a belső történetiség 
közvetítő, áthidaló szerepet tölt be a diakrónia és a szinkrónia között, közelebb viszi 
egymáshoz a történeti, hosszmetszeti és az egyidejű, egy adott jelen időben kiterjedő 
vizsgálatot. 

A belső történetiséget azonban nemcsak az irodalmi alkotások sajátosságaként kell 
kezelnünk, — amint ugyanis felismertük, hogy a műegyediség egyúttal történeti indi-
vidualizáltság is, ez meghatározza szemléletünket, s ilyenformán alakítja módszertanunkat 
is. A belső történetiség is kihat a módszerre, ha azon a szemléleti alapon állunk, hogy a 
mű nemcsak szövegstruktúra, függetlenül létező nyelvi entitás, hanem olyasvalami létező, 
amelynek környezete van és az időben jött létre. A módszer és a szemlélet nem választ-
ható el oly módon egymástól, hogy egyiket a másiktól függetleníthetnénk - bizonyos 
fajta szemléletnek csak egy bizonyos fajta módszer felelhet meg. S ugyanígy, az irodalom-
vizsgálat esetében, a módszert intencionálja maga a tárgy; az, amit vizsgálunk, részint 
megszabja azt, hogy hogyan, milyen eszközökkel közeledhetünk hozzá. A belső történe-
tiség lehetne az a kategória, mely a műegyediségtől, annak máshoz nem mérhető voltától 
kiindulva és annak műalkotásjellegét megőrizve, átvezetne a tudományos megismerés 
kategóriáihoz, vagyis összeköttetést létesítene a mű szubjektivitása és az irodalom-
történeti fogalmi rendszer objektivitása között. Markiewicz, és vele együtt sokan mások, 
abban látják az irodalomtörténeti módszer tudományos tisztasága megőrzésének egyedül 
lehetséges módját, hogy a kutatásban gazdaságos, érthető és viszonylag egyértelmű fogal-
mi apparátust kell működtetni: „Mert az egyes irodalmi mű a maga egyediségében, a maga 
megismételhetetlen jegyeivel közvetlenül nem hozzáférhető a tudományos leírás számára 

— ez egyébként nemcsak a tudományos, hanem minden műszó jelentésének általános 
voltából fakad. Az irodalmi művet csak közvetve foglalhatjuk a megismerés kategóriáiba, 
az általános fogaim lehetőleg sűrű, de finom szövésű hálóján át írhatjuk le" — állapítja 
meg Az irodalomtudomány fő kérdéseiben. 

Becsületesebb dolog, ha bevalljuk, hogy az irodalomtudomány még nem talált fel 
olyan objektív fogalmi apparátust, amelynek működtetése révén teljesen kiküszöbölhette 
volna az irodalmi mű egyediségének jelenlétéből a vizsgálóra sugárzott hatást. Az iroda-
lomtörténész ugyanis — és mindenki más, aki az irodalommal hivatásszerűen foglalkozik 
— a rendelkezésére álló rengeteg műből, szövegből eleve kiválasztja azt, amit részletesebb 
vizsgálatnak kíván alávetni. A tudományos kutatómunkának erről az első aktusáról sem 
feledkezhetünk meg a fogalomkészlet jellegének minősítésekor. A válogatás szempontjait 
egy előlegezett módszer- és jelentéshipotézis adja: az irodalomtörténész tehet úgy, mintha 
ártatlan, a művektől megérintetlen volna, ám ha őszinte, be kell vallania, hogy ártatlan-
ságát rég elvesztette: válogatói szempontjaiban értékelő döntések is benne foglaltatnak. 
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Elvileg lehetetlen, hogy kor és helyszín felett álló válogatási nézőpontokkal közeledjünk 
az irodalomhoz: ízlésünk, olvasásunk minősége, tapasztalatunk, a világról szerzett ismeret-
anyagunk — mind belejátszik abba, hogy mit emelünk ki a művek sorozatából. Igaz a 
mondás, hogy nemcsak mi olvassuk a művet — a mű is olvas minket. Amidőn az 
irodalomtudomány azt a magas célt tűzi ki maga elé, hogy csak ő olvasson, és erről 
kizárólagos érvényű jelentésmegfejtést adjon — megfeledkezik arról, hogy az irodalmi 
alkotás nem ontológiai értelemben vett tárgy, vagyis nem tiszta objektum, hanem az 
emberi teremtőerő működése révén létrejött szubjektivitás foglalata. Ha nem rekesztjük ki 
figyelmünk köréből azt, hogy az irodalom szubjektivitás, azzal még nem mondunk le az 
ésszerű fogalomhasználatról, ám ilyen esetben inkább az irodalom tudományos meg-
közelítéséről beszélhetünk. Irodalomtudomány vagy az irodalom tudományos értel-
mezésére törekvés - egymással szembe nem állítható tudományos felfogás, de hogy 
teljesen nem azonosítható irodalomszemléletet rejt magában az egyik és a másik — az az 
elmondottakból kiderülhetett. S a két felfogásmód közötti különbség egyik kulcsszava a 
belső történetiség. 

A külső történetiség megléte magával vonja azt a föltételezést vagy állítást, hogy az 
irodalomtörténet az irodalmi folyamatokban törvényeket vagy törvényszerű ismét-
lődéseket ismer fel, a genetikus elv elfogadása ugyanis magába foglalja azt az ítélet-
alkotást, hogy az irodalom időbelisége törvényszerűen jelentkező formációkban testesül 
meg, melyek oksági következetességgel tűnnek föl az irodalom életében, és összességükben 
a fejlődés rendjét tárják a szemlélő elé. Törvény, törvényszerűség, kauzalitás, deter-
mináció, fejlődés - ezek azok a kérdéskörök, melyekkel az irodalomtörténet elméletének 
kikerülhetetlenül foglalkoznia kell, s az, hogy ezeket az általános fogalmakat hogyan 
határozzák meg, milyen jelentéstartalommal ruházzák fel — mindig annak a függvénye, 
hogy miként ítéljük meg az irodalom létezési módját: immanens törvényeknek engedel-
meskedő képződménynek tekintjük-e, avagy olyannak, amelynek létezéséből — létre-
jöttéből, belső értékeiből — a külső feltételek és ösztönzők nem zárhatók ki; ellenkezőleg, 
e tényezőket hozzája tartozóknak ismeijük el. Az irodalom immanens vagy külsőleg 
determinált fejlődéséről folyó eldöntetlen vita helyett, tárgyunk szempontjából, ezúttal 
nagyobb figyelmet az érdemel, hogy a külső meghatározóknak milyen szerepet tulaj-
donítunk az irodalom történeti folyamatának alakulásában. A történetiség elvével szem-
beni fenntartások ugyanis nagyrészt abból eredtek, hogy a történeti módszer merev 
alkalmazása egyoldalú és hierarchikus determinációt állított fel a társadalmi valóság 
fejlődése és az irodalom fejlődési folyamata között, s az utóbbit az előbbinek alárendelte, s 
az irodalmat mintegy nagyobb erők játéka tükreként tüntette fel. Az irodalom nem 
függetleníthető attól a sok összetevőjű, az idő és a helyszín által meghatározott kör-
nyezettől, amelyben a mű megszületik. Az irodalom azonban éppen azáltal, hogy össze-
tevői, a műalkotások, tárgyiasított szubjektivitásnak tekinthetők, nem függetlenül az 
adott környezettől és nem afölött lebegve, mégis korlátlan mozgástérben helyezkednek el. 
Míg a belső történetiség az egyediségre, illetve a korlátlan mozgásteret kihasználó törté-
neti individualizáltságra irányítja figyelmünket; a külső történetiség, evvel összhangban, 
tehát nem elsőbbségre törekedve, azt is megmutatja, hogy miben áll az irodalom „nem 
függetlenül" való létezése. 
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ERDÉLYI К. MIHÁLY 

A SZINTÉZIS JEGYÉBEN 
(Az irodalomtörténeti rendszerezés gondolata a századfordulón s századelőn, 

különös tekintettel Horváth Jánosra) 

„ A k k o r n e m ve t t ék észre, h o g y s z i n t é z i s . " 
(Horváth János) 

Bevezetés 

1896 millenniumi mámorában jelent meg Beöthy Zsolt irodalomtörténeti kézikönyve, A 
magyar irodalom kis tükre. Alapszemlélete, funkciója, célja okán a legtermészetesebben 
foglalhatta és foglalta is el helyét a Székely Bertalan-os kultúréletben, mintegy a hivatalos 
tudomány biztonságával erősítve meg a díszlakomás emlékbeszédek szólamait. Még 
kevésbé keltett föltűnést az esztendő másik irodalomtörténeti újdonsága, Riedl Frigyes-
nek A magyar irodalom főirányai című, alig másfélszáz oldalas, kis formátumú füzete. 
Holott éppen szaktudományos szempontból lehetett volna jelentősége mindkettőnek, 
miként tudománytörténeti szempontból fontosak ma is. Első figyelemreméltó termékei 
ők ama szemléletmódnak, mely több mint három évtizeden keresztül meghatározta 
irodalomtudományunk fejlődését. Jól látva különbözőségüket, a közös vonást, a mind-
kettőjükre jellemzőt kell hát megneveznünk. 

Riedl célkitűzése „vizsgáló pillantást vetni a múlt magyar szellemi élet fő irányaira" 
abból a szempontból, hogy mily mértékben gyökereznek meg, változnak el és gyümöl-
csöznek a mi kultúránk érdekében az európai társadalom nagy szellemi impulsusai".1 

Beöthy vázlatát óhajtotta adni „legszorosabb értelemben vett nemzeti irodalmunk fej-
lődésének, legfőkép magyarságának szempontjából".2 Ez az, mi közös vonás mind-
kettőjüknél: választott szempont alapján áttekintést nyújtani irodalmunk történetéről. 
Nem valamely korszak, író, irányzat stb. részletes elemzésére törekednek, s nem pusztán 
az időrend vezérfonala munkáinak, hanem az egész irodalmi folyamat választott szempont 
szerinti egységben-látása. Analizáló elmélyedés helyett a részletek fölé emelkedő szintézis-
igény. Az igényt megvalósítani Riedlnek — tágabb horizontú szempontja ellenére (vagy 
épp ennek következményeként) — kevéssé sikerült: művében csak a reneszánsz-fejezet 
nyer kellő kifejtést. Horváth János sem tekinti szintézisnek, mert úgymond, j,világ-
irodalmi áramlatok szempontjából tekint végig irodalmunkon, s így, ha — alaptalanul — 
szintézis szándékát tulajdonítanók neki, azt kellene mondanunk, hogy a világirodalomnak 
rendeli alá a magyart".3 „A magyar irodalom főirányai" valóban nem szintézis, szándéká-
ban sem az, de választott szempontja szerint magában hordozza annak lehetőségét, mert 
világirodalmi viszonyítás nélkül nem lehetséges szintézis. Tény, hogy a könyvecske fele-
désbe merült, Riedl irodalomkoncepciója cikkekben, tanulmányokban s egyetemi elő-
adásaiban élt tovább. Beöthy „ünnepi ajándékából" pedig lett „stílusminta és mérce a 

1 Riedl Frigyes: A magyar irodalom főirányai; Bp. 1896; 7. 
2 Beöthy Zsolt: A magyar irodalom kis-tükre; Bp. 1896; részlet az előszóból 
3Horváth János: A magyar irodalom fejlődéstörténete; Bp. 1976 59. 
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közéi -relákban", s „majd félszázadon át a tanárság konzervatív felének biblia".4 Jól-
lehet szintézisnek ez sem mondható, benne „egy huzamos tudománytörténeti fejlődés 
érte el tetőpontját, tiszta tudatra jutását",5 s évtizedekig biztosította szerzőjének a 
megfellebbezhetetlen tudományosság képviseletét. Maga Beöthy sem tekintette szintézis-
nek művét, tudta-érezte elméleti megalapozatlanságát, s később „Az irodalom elméleté"-
ben megkísérelte — Taine módszerét fölhasználva-továbbfejlesztve — elméleti oldalról is 
alátámasztani koncepcióját. Ötös erőrendszerét (faj, környezet, irodalmi hatások, egyéni-
ség, művészet) azonban ekkor is alárendelte a nemzeti különlényűség gondolatának. Míg 
Riedl az érintkezési pontokat, a bennünket Európával összekötő, összekapcsoló mozzana-
tokat kereste, Beöthy mindenkor az elválasztót, azt, amiben különbözik irodalmunk-
művelődésünk Európától. Mert, ügymond, „irodalmunk nemcsak kifejezte, hanem fenn-
tartotta a nemzeti lelket."6 Szemléletének emez alapgondolata, alapgondolatának jelentő-
sége nem is művéből érthető meg igazán, hanem annak hatásából. „A magyar irodalom kis 
tükre" alig egy évtized alatt hét kiadást ért meg, s lett példa, minta, hivatkozási alap és 
többé ki nem kerülhető mérföldkő minden eljövendő szintézishez. 

De ideje immár fölvetnünk a kérdést: valóban volt-e igény irodalomtörténeti szintézisre 
a századfordulón s a századelőn? S ha volt: minő források táplálták? Továbbá érett volt-e 
a szaktudomány szintézis létrehozására, illetve milyen szintéziskísérleteket tarthatunk 
számon? És végül: a vizsgált szintéziskoncepcióknak mi a tudománytörténeti jelentő-
ségük? 

Ezt kutatni s megválaszolni célja e dolgozatnak. 

Irodalomtudományunk a századfordulón 

A századvég tudományosságát kívánván jellemzi, célszerű megnéznünk, miképpen 
fogadta Beöthy, illetve Riedl könyvét a tudományos közvélemény. Utóbbit, példának 
okáért, Kardos Albert „mentől előbb az ifjúság kezébe" óhajtván adni, így ajánlja az 
olvasók figyelmébe:7 „Aki irodalmi és művészi szempontból óhajtja megismerni Mátyást, 
aki mélyebb pillantást akar vetni az ő szövevényes lelkébe, aki be akarja látni az ő ezerfelé 
ágazó elméjének egész területét, aki az ő lángeszének teljes tüzénél akar lelkesedésre 
gyúlni, forduljon Riedl Frigyeshez, A magyar irodalom főirányai című, e napokban 
megjelent kis könyvéhez." Továbbá: „Nem dönthetjük el, a sokoldalú ismeretet, az alapos 
tudást, a mély elemző erőt vagy az írói művészetet bámuljuk-e inkább e ragyogó 
tanulmányban." 

Ilyen és ehhez hasonló recenziót olvashatunk nem egyet mind Riedl, mind Beöthy 
művéről.8 ' Komolyabb, szakszerűbb az Egyetemes Philológiai Közlöny- s az Irodalom-

4Németh G. Béla: Beöthy Zsolt; a ,JWű és személyiség"-ben ; Bp. 1970; 366. 
5Horváth János: A magyar irodalom fejlődéstörténete; Bp. 1976 59. 
6Beöthy Zsolt: A magyar irodalom kis-tükre; Bp. 1896; 183. 
1 Kardos Albert: A magyar olvasókönyvek szerkesztőinek figyelmébe; Tanáregyl. Közi. (30. évf.) 

1896/1897 293. 
8Lsd. EPhK 1898/167-170; ItK 2 3 9 - 2 4 3 ; Nemzet 186 sz. (1897); Egyetértés 3. sz.; Tanáregyl. 

Közi. 30. évf. 293.; Magy. Paed. 5 1 - 5 5 . ; Nemz. nőnevelés 3 5 1 - 3 5 4 . ; Egyet. LapokXI. évf. 4. sz. Magy. 
Paed. 1897; 109-111. ;Nemzet 186. sz.;ItK. 380.; Bud. Napló 64. sz.;Irod. Közlöny 10. sz. Mgy. Szemle, 
46. sz.; Egyetértés 273. sz. Főv. Lapok 2 Prot. Szemle 529.; Századok 947. 
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történeti Közlemények-beli visszhang. Előbbiben Váczy János ír kifogásokkal vegyes 
méltatást9 A magyar irodalom főirányai-ió\. Előlegezett ítéletét - miszerint Riedl 
tanulmányának címe „általánosságban többet ígér, mint amennyit tartalma rejt" — 
igyekszik igazolni, de okfejtése impresszionisztikus; észleli ugyan Riedl módszerén Taine 
hatását, de hogy miben s mennyire követi Riedl a francia mestert, illetve rajta kívül kit, s 
mily mértékben - ezt már nem vizsgálja. Értékelése kimerül az „így is érdekes és 
tanulságos" summázatban. 

Sokkal alaposabb felkészültségre vall a másik, az alig nyolcéves múltra visszatekintő 
ItK névtelen recenzensének kritikája.10 Alaphangütése méltányló, igen helyesli a könyv 
alapszempontját, de — a hiányokat kimutatandó — rögtön a „tudományos kutatás" 
pozíciójából érvel: irodalmunk őskorának „semmiféle problémája meg nem oldható", 
mert hiányoznak a „széleskörű néprajzi és történeti kutatások", ugyanis „a tudományos 
kutatás csak legújabban indult meg"; gyönge a középkor jellemzése, mert Riedl ,.hevenyé-
ben és kellő tárgyismeret nélkül" nyúlt a kérdéshez; ellenben gazdagabb és találóbb a 
reneszánsz rajza, „mert itt Burckhardt Jakab műveiből meríthetett". Az európai műve-
lődéstörténeti iskola Riedlre tett hatását szemmel láthatóan mély iróniával kezeli: 
,Mátyás jellemzése csupa Burckhardt!" — kiált föl, s nem különb a Tainc-hatás ki-
mutatásakor sem: (Riedl) „eltanulta a francziáktól az előadásnak szellemeskedő modorát 
is, azonban ritkán alkalmazza ügyesen". 

Mielőtt következtetésekbe bocsátkoznánk, vessük pillantásunkat Beöthy „Kis-
tükré"-nek ItK-beli fogadtatására i s . " „Sz." jelzéssel, valószínű a szerkesztő Szilády 
Áron írt nem éppen finom iróniával fűszerezett cikket. Azzal egyetért, hogy Beöthy a 
nemzeti eszmét állította középpontba, s hiányolja is, hogy saját koruk „nemzeti szellemű" 
költői nem nyernek kellő mértékű bemutatást, ám fő kifogása az, hogy a megelőző 
korszakok, a „régibb idők" bemutatása igen-igen hiányos: „A művelődéstörténeti össze-
kötőszálak sehol sem hiányoznak, de a régibb időkön kissé mégis gyors tempóban üget 
keresztül ez a lovasítottnak mondható irodalomtörténet". „Úgy hisszük, — zárja ismer-
tetését Szilády, — hogy a szerző csak azért terjeszkedett ennyire, hogy azokat a meg-
szívlelendő tanácsokat, figyelmeztetéseket intézhesse a meg nem nevezettekhez (értsd: 
azokhoz, akik nem a Beöthy-mérce szerint nemzeti-szelleműek!), amelyeket előadása 
közé szőtt. Reméljük, hogy ez a Kistükör is annyi kiadást fog érni, mint a régi Hármas és 
hogy már a legközelebbi pótolni fogja a teljesség tekintetében mutatkozó fogyatkozá-
sokat." Vagyis, ha teljes értékű összefoglalást akar nyújtani Beöthy, már a következő 
kiadásra jócskán dolgozza át, bővítse ki munkáját. 

De miért ironikus a hangnem, ha már a nemzeti eszme középpontba állításával 
egyetért? És miért hallgat a Philológiai Közlöny a nagyobb visszhangot keltő Beöthy-
műről, ha már a jelentéktelenebbnek ítélt Riedl-tanulmánynak szentel egy felemás-
langyos kritikát? S végül: ez utóbbi könyv esetében az ItK névtelenje miféle „tudo-
mányos kutatás" nevében mutat rá Riedl tárgyismereti hiányosságaira, illetve ironizál már-
már kárörvendve, a szerző franciásan „szellemeskedő modorán" és a Burckhardt-hatáson? 

Kérdéseinkre választ a 90-es évek tudományosságának, tudományfelfogásának rövid 
jellemzése adhat. 

9 Váczy János: R. F. EPhK 1898/167-170. 
1 0 I tK 1898/239-243. 
1 1 Sz. (Szilády Áron): Beöthy Zsolt: A m. ir. kis-tükre ItK 1896/380-381 . 
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Kettévált irodalmi élet, tudományszervezés 

A kiegyezést követő 70-es évtizedben nyilvánvalóvá vált, hogy a társadalmi-kulturális 
életben az irodalom elveszítette központi szerepét. A lassan meginduló polgárosodás 
természetszerűleg hozta magával a természettudományos érdeklődést, a nemzetgazdaság 
iparosodó fejlődéséhez kötött tudományágak előtérbe nyomulását. Egyrészt ez határozta 
meg-az irodalomtudomány helyzetét, másrészt pedig az, hogy magán az irodalmon, az 
irodalmi életen belül is változás következett be. Az irodalom nem képviselt többé sem 
egységes esztétikai szemléletet, sem az irodalmi hagyománnyal, közelebbről a nép-nemzeti 
iránnyal szemben egységes álláspontra nem jutott. A 80-as évek végére, a 90-es évek 
elejére kifejlődött az a polgári-kispolgári ellenzékiség, amely immár egy eléggé erős 
ellenzéki irodalommal a háta mögött, színvonalas, az európai eszmeáramlatokra figyelő 
irodalomelméleti fejtegetésekre is képes volt. A hivatalos irodalmi életben pedig, némi 
túlzással, azt mondhatnók, e két évtized a tudományszervezés korszaka. 

1872-ben Gyulai Pál újjáéleszti a Budapesti Szemlét, 1877-ben indul az Egyetemes 
Philológiai Közlöny, 1891-ben az Irodalomtörténeti Közlemények. S ha az elébb említett 
ellenzékiség — a Reviczky, Komjáthy, Endrődi, vagy akár Bodnár Zsigmond s Palágyi 
Menyhért nevével jelölhető iránya — a művészet, az irodalom és filozófia felől tekintett a 
tudomány, a szorosabban vett irodalomtudomány felé, ez utóbbi — a Beöthy Zsolt, Riedl, 
Négyesy, Heinrich, Szilády Áron, később Katona Lajos, valamint a Heinrich iskola s az 
ItK ,jiévtelenjei"-nek12 nevével jelölhető irány - a filológiai alapozású szaktudomány 
felől nézett az irodalom, a művészet felé. Ott egy Schopenhauer és Jean Paul ihletésű 
filozófiai-esztétikai nézet igyekezett egybehangolni a maga természettudományos pozi-
tivizmusát az erősödő naturalizmussal s impresszionisztikus iránnyal. Itt egy Gervinuson, 
Rietschien és W. Schereren iskolázott filológia igyekezett hazaivá idomítani Taine, 
később Brunetiére és Lanson módszerét. 

Természetesen az összkép nem ily egyértelmű. Péterfy Jenőt, holott igen jelentős 
gondolkodója s legjelesebb értekezője a 80-as-90-es éveknek, nem merészkedtünk 
besorolni. És valóban kívülálló volt ő élete végéig. 

Nem homogén az ellenzékinek mondott irány sem. Értekezői tevékenységük abban 
közös, hogy az Arany-iskola képviselte népiesség ellen irányult. De minő különbség 
Komjáthy 1887-es ,,Kritikai szempontok "-ja és a 90-es évek kezdetén „A Hét" körül 
csoportosulok kritikai munkássága között. Komjáthy, Endrődi és Reviczky még csak egy 
erősen impresszionisztikus kritikai magatartás képviselői; Kiss József, helyesebben 
Ignotusék kritikai tevékenysége az egyéni impresszió szabadsága, mindenekfölöttisége 
nevében lemond a tudományosság igényéről, és lesz belőle a századforduló irodalmi 
publicisztikája. Magától értetődő, hogy a naturalista s impresszionista irány előretörésével 
párhuzamosan, a Vajdát és Tolnait elismertetni kívánó Palágyi, a Comte, Spencer és Taine 
pozitivizmusán nevelkedett Bodnár visszavonultak a szaktudományba. Bodnár, a filozó-
fikus-rendszerező elme, nemcsak az Arany-epigonok népies irányzatával szemben volt 
ellenzéki, hanem az irányt védő Gyulaival és Beöthy-vel szemben is. Történetfelfogása az 
akció-reakció (mint haladás) elvére épül, ezt érvényesítette 1891-es irodalomtörténetében. 

12Németh G. Béla: A hetvenöt esztendős ItK (A „Létharc és nemzetiség" c. kötetben 391-413 . 
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Ellenzéki oldaról ez az egyetlen mű, amely tudományos igényű rendszerezett össze-
foglalás, és szintetizáló szemléletet tükröz. 

Még heterogénebb képet mutat a hivatalos, intézményesített tudományos élet. Gyulai 
Pál s az újjáélesztett Budapesti Szemle, noha a 70-es évtizedben még tisztelet s némi 
várakozás vette körül, a 80-as évtizedre irodalomtudományi szempontból jelentéktelenné 
lett. Az egykor harcos, rettegett kritikus alig-alig szólt bele a korszak irodalmi életébe, s 
ha beleszólt is, szavának nem volt súlya. Annál inkább viszont Beöthy Zsolténak. 
1886-ban „A magyar szépprózai elbeszélés"-sel Beöthy még a korszak európai tudo-
mányosságának szintjén álló tudós-irodalomtörténész, tíz évvel később, az 1896-os „Kis-
tükörrel" már a Tisza-párt hivatalos és hivatást érző ideológusa. Tudománytörténeti jelen-
tősége a „Kistükör"-rel tulajdonképpen le is zárul. További tudományos munkásságára 
igen jellemző két apró mozzanat. 1901-ben, amikor a Kisfaludy Társaságban szék-
foglalóját tartotta Riedl Frigyes, Beöthy, mint a Társaság elnöke, egyetlen szót sem 
mondott Riedl felolvasott, (egyébként az alig egy éve halott Péterfyt méltató) dolgozatá-
ról, hanem az 1887-es Arany-könyvének „úttörő módszerét" dicsérte.13 Az eset meg-
ismétlődött 1904-ben, Négyesy László székfoglalója alkalmával: a fölolvasó Bajza-tanul-
mányának méltatását Beöthy fölcserélte a tíz-tizenöt évvel korábbi verstani tanulmányok 
méltatásával.1 4 

Két tudományos folyóirat, két tudós-szerkesztő 

Komoly szaktudományos munka csak két folyóirat körül folyt. Mindkettőnek irá-
nyultságát, tudományos arculatát messzemenően meghatározta a két szerkesztő, Heinrich 
Gusztáv és Szilády Áron irodalom- és tudományszemlélete. Heinrich, az Egyetemes 
Philológiai Közlöny szerkesztőjeként, az 1870-es évek végére alakította ki koncepcióját, 
tisztázta tudományos céljait. Kezdeti ideológiai központú szemlélete a 80-as évekre 
fokozatosan átalakult, s föloldódott a Rietschl- és Scherer-féle filológia hazaivá fejlesztett 
változatában. Rietschlt Heinrich igen tisztelte, a „filológia fejedelméének tartotta, de 
módszerét - amely az irodalmi szöveg keletkezéskörülményeit s a keletkezés korszakának 
irodalmiságát tűzte megismerési célul - nem követte. S nem követte szolgai módon 
Scherer objektum-központú kauzalitás-elvét sem. Az irodalmi mű - vallja Scherer -
olyan objektum, tárgy, amelynek három összetevője különböztethető meg: először az, 
amit létrehozója örökségként magával hoz; másodszor, amit tanul; és harmadszor, amit 
átél. Ezt a képletet Scherer nemcsak az egyes műre alkalmazta, hanem műfajra, irány-
zatra, korszakra, a német irodalom egészére. Heinrich dolgozataiban e képlet merev 
alkalmazását nem találjuk. Ő egy európai művlődési körben gondolkodott, s ennek 
áramlását igyekezett kimutatni tárgytörténeti módszerével. Jelesül azt, hogy ugyanazok 
vagy hasonló irodalmi tárgyak (író, mű, közönség) különböző nemzeteknél előfordulnak, 
mintegy átrezgik az európai művelődést. S ebben már nem a külföldre, hanem hazai 
hagyományra támaszkodott: Arany összehasonlító módszerére. Tárgytörténeti össze-
hasonlító tevékenysége azt célozta, hogy a vizsgált irodalmi tárgyat leírva, keletkezés-

1 3Kisf. T. Évi. 35. köt. ( 1 9 0 0 - 1 9 0 1 ) 105-129 . 
1 4Kisf. T. Évi. 35. köt. ( 1 9 0 4 - 1 9 0 5 ) 5 1 - 7 4 . 
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magyarázatát megadva, beilleszteni lehessen a művelődési kör azonos vagy hasonló tár-
gyainak sorába. Ezért hajlamos a legapróbb részlet analíziséig elmenni anélkül, hogy 
rámutatna annak egészhez viszonyított jelentőségére. A tudományos egzaktság számára 
egyenlő a legapróbb részletig hatoló tárgyszerű pontossággal. A részletek egységbe 
foglalása, a szintetikus rálátás nem fontos. Nem véletlen, hogy tudományos szintézishez 
kevesellte az anyagot még a századelőn, s később is. 1905-ben, részletmunkák elvégzésére, 
egy második irodalomtörténeti tanszék felállítását szorgalmazta,15 mert „mindenütt 
hézag, mindenütt hiány" mutatkozik. Úgy véli, hogy „még az anyag kiterjedése tekinteté-
ben sem" haladta meg az irodalomtörténetírás Toldyt. Pedig ismerte, ismernie kellett a 
közvetlen századforduló kutatási módszereit, s véleményéből nem is csinált titkot. Huszti 
József:,Adalékok az irodalomtörténeti módszer kérdéséhez'" című füzetéről írt recenzió-
jában1 6 zárójeles — „(igazán? )"-szerű — csípős megjegyzésekkel jelzi mélységes iróniáját s 
kívülállását. „Lanson úgynevezett »módszere« — zárja ismertetését — az egész világon, 
franczia földön a romanistáknál is, régtől uralkodó tudományos eljárás, amelyet a jeles 
franczia író nem fedezett föl, legfeljebb hogy elméletileg fejtegetett . . . Hasonlóképpen van a 
dolog Taine és Brunetière elméleteivel, melyeket a németek alaposan ignoráltak, ha 
terminusaikat (»müieu« és »evoluczió« jelszavait) rövidség kedvéért olykor használják is, 
mert amit a francziák okosat tanítottak, német földön régtől gyakorlat volt. . . " 

Heinrich nagyon is benne élt kora szaktudományosságában, de a külföldi irányokkal 
szemben óvatos, védekező magatartást tanúsított. Nem véletlenül veti Huszti szemére, 
hogy tárgykörébe illő két hazai tanulmányra17 nem reflektál. „Örök bajunk és bűnünk az 
— fűzi hozzá —, hogy nincsen tudományos munkásságunkban folytonosság. Mindenki 
elölről kezdi, mintha előtte semmi sem történt volna. így bajos a haladás, és sok komoly 
törekvés vagy munka hatástalanul kárba vész, mert megfosztjuk a hatás lehetőségétől". 
Persze, ez már több önálló magyar tudományosságra intésnél. Megfeledkezve arról, hogy ő 
sem Toldy irodalomkoncepciójára épített, most már a maga, immár jó negyedszázados 
tudományos alapozásának folytonosságát szeretné biztosítani. S iskolájának folytatója, 
módszerének továbbvivője lesz is még majd negyedszázadon keresztül. 

Szilády Áron, a másik szerkesztő, Arany, Szász Károly s az orientalista Lugossy József 
tanítványa, nem véletlenül íratta meg névtelen szerzőjével, hogy mint másolta Riedl 
Burckhardt-ot: a göttingai egyetemről a német művelődéstörténeti iskola szellemiségét 
hozta a magyar tudományos életbe. (Burckhardt olasz reneszánszról írt műve itthon 
1895-ben (!) jelent meg Bánóczi József fordításában). A90-esévek ItK-jában a Heinrich-ta-
nítványok tárgytörténeti irányultságát Szilády irodalmi művelődéstörténetté szélesítette. A 
tények pontos, lelkiismeretes tiszteletét, a szövegmagyarázást, -értelmezést már 
korábban, Toldy halála után, a Régi Magyar Költők Tára szerkesztőjeként gyakorolta. 
Úgy vélte, az aprólékos filológia szerszámkovácsolás egy majdani összefoglaláshoz. 
Temesvári Pelbártról írt dolgozatát (1879) annak a gondolatnak jegyében kezdi, hogy „a 
nemzeti művelődés történetét igazi alapon s helyes elvek szerint megírni csak későbben 
lehet. Magyar s latin nyelvű régi irodalmunknak minden irányban megejtendő áttanulása 

1 5 EPhK 1905; 165 -172 . 
1 6 EPhK 1905; 7 7 7 - 7 7 8 . 
17Szigetvári Iván: Az irodalomtörténet elméletéről, és Dézsi Lajos: A magyar irodalomtörténeti 

kutatás feladatairól c. munkákat említi. 
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nélkül ez soha meg nem történhetik".18 Ő éppen ezt, a „minden irányban megejtendő 
áttanulást" vállalta föl, anélkül, hogy a „későbben" lehetséges szintézis gondolatát el-
vetette volna. Beöthy „Kistükré"-ben is, mint már szóltunk róla, helyesli a nemzeti eszme 
középpontba állítását. Valószínű, Gervinus példája lebegett szeme előtt, aki irodalom-
történetének összefogó elvéül a német nemzet szellemi egyéniségét tette meg. Beöthynél 
is elfogadható hát az elv — vélte, s e hitében Taine pozitivizmusának nemzeti alaptulajdon-
ság-tana is erősítette —, csak filológiai fogyatkozásait kell pótolni. A „szerszám-
kovácsolás", a hiánypótló részletmunkálatok után „későbben" nemzeti múltunk teljes-
sége lesz szintézisbe foglalható. 

Ez a „későbben" azonban valóra sohasem vált. Okát ennek nem Szilády egyéni 
képességében kell keresnünk, bár ott is, hanem abban a módszerben és irányban, melynek 
hívéül szegődött. És elsősorban itt. Mert a művelődéstörténeti alapozású tárgytörténet 
tudományos szintézisig nem juthatott. Beöthy nemzetjellemtana s bármiféle nemzet-
karakterológia igazi szintézis alapelvéül nem szolgálhatott. Szaktudományos szempontból 
lett korszerűtlen. Érezte s jelezte is ezt az az ifjabb tudósnemzedék, amely kijárta ugyan 
Szilády s Heinrich iskoláját, de a tudomány európai állását figyelte s aszerint igazodott. 

Katona Lajos „egyetemes filológia"-ja 

Hogy az imént említett Temesvári Pelbártnál maradjunk, Szilády úttörő monográfiája 
után ketten foglalkoztak vele érdemben: Horváth Cyrill és Katona Lajos. Horváth Cyrill 
Pelbártnak kódexirodalmunkra gyakorolt hatását vizsgálta, Katona a jeles minorita 
„Stellárium"-át19 és prédikációs beszédeibe szőtt példáit.20 Ez utóbbi egyben Katona 
akadémiai székfoglaló értekezése. Számunkra most csak tárgyválasztásának megokolása 
fontos. Miután világos egyértelműséggel kimondja, hogy Pelbártnak a ,»középkori magyar 
költészet páratlan fényű csillagaiként való kezelése semmi más, mint „Szilády föltevése", 
annak megindoklása következik, hogy miért éppen ez „első tekintetre mellékesnek látszó 
oldallal" kíván „behatóbban foglalkozni". Mert, olvashatjuk, „nem mintha Pelbárt prédi-
káczióinak ezt a jellemző vonását: a beszédeibe szőtt példákat, mások előttem teljesen 
mellőzték volna. Említi őket Szilády is; Horváth Cyrill is szentel nekik néhány lapot. . . ., 
de behatóbb figyelemre egyiköknek sem lehetett oka." Csakhogy a filológiában nincs 
részletkérdés, nincs alárendelt szerep, s e vélekedésben Katona nem érzi magát egyedül: 
„Vannak — mondja — e téren a külföldön úttörőim. Ezek ugyan inkább csak össze-
hasonlító jegyzeteik során hivatkoznak elég sűrűn Pelbártra, kinek kivált Németországban 
aránylag sokkal elterjedtebbek a munkái, mint nálunk, s az emléke sem homályosult el 
annyira a XVII. és XVIII. század folyamán sem annyira, mint idehaza. Az összehasonlító 
irodalomtörténet egyik ágának: a tárgytörténetnek legszorgalmasabb német anyaggyűjtői: 
Goedeke és Oesterley különféle kiadványaikban és adalékaikban minduntalan idézik a 
„Pomerium" egyes részleteit, a Stellariumot, melyeknek annyi példája és legendája közös a 
középkor legnépszerűbb hitszónokainak hasonló beszédtöltelékeivel". 

1 'Szilády Áron: Temesvári Pelbárt élete és munkái; Bp. 1880. 6. 
19Katona Lajos: Temesvári Pelbárt Stelláriuma és a Scala coeli ItK 1900; 1 5 8 - 1 6 4 . 
20Katona Lajos: Temesvári Pelbárt példái; írod. tanulmányok II. 6 1 - 8 6 . 

395 



És értekezésében sorra mutatja ki Pelbárt meséinek, példázatainak forrásait, pár-
huzamait. 

Számunkra azonban a fenti idézet arra alkalmas, hogy Katona Lajos tudomány-
felfogását jellemezzük. Kitűnik, hogy bámulatos ismeretanyag birtokosa. A jelenték-
telennek látszó részletet is széles körű egyetemes összefüggésbe tudja helyezni. Nemcsak a 
hazai szaktudomány ismerője, hanem a külföldi tudományos irodalomban is biztonsággal 
mozog. S végül: a tárgy történetet (a Szilády- és Heinrich-félét is) az összehasonlító 
irodalomtörténet egyik ágának fogja föl. 

Szokás őt, s joggal, az összehasonlító irodalomtörténet egyik első hazai művelőjeként 
emlegetni. Tudománytörténeti jelentősége azonban sokszorosan több ennél. Az össze-
hasonlító irodalomtörténeti módszert nálunk Meltzl Hugóék már 20-25 évvel korábban 
ismerték, gyakorolták. Katona Lajos tudományos munkásságát röviden s találóbban 
meghatározni alig lehet, mint ama két szóval, amit Horváth János is csak kiválasztott az ő 
szövegéből: egyetemes filológia. Közismert, hogy a néprajztudomány felől közeledett az 
irodalomhoz, de azt már kevéssé szokás figyelembe venni, hogy összehasonlító módszerét 
is innen hozza magával. Méltán híres, „Az összehasonlító irodalomtörténet föladatai" 
című, 1900-as írását megelőzi a „Mithologiai irányok és módszerek" (1896). Ebben az 
összehasonlítást „egyedül helyes és szép sikerrel kecsegtető vizsgálati módszer"-nek 
nevezi, de mint filológiát, alárendeli az „egyetemes történettudomány"-nak. Csakis a 
történettudomány szigorú kritikájával megrostált adatok világítják meg" az utakat. 

Másik, tíz évvel későbbi s mindmáig nem eléggé méltatott tanulmányában, ,,A nép-
költés a néplélektan tárgykörében" pedig ezt írja: „Az ismeret tárgyainak egymással való 
sokszoros összefüggésénél fogva . . . mindenik tudományág annyira összefonódik a 
többiekkel, hogy hol ez szorul amannak, hol meg amaz ennek a segítségére, bármelyik 
juthat a többivel szemben központi helyzetbe, vagy lehet egyik a másiknak, mint 
középpontúnak, a küllője. (Tan. И. 114. 1.) Ez a szintetikus látásmód épül tanulmányai-
ban szigorú logikával vezetett analízisre. Etimologizál vagy összehasonlít, filológiai ada-
tokat sorjáz vagy tárgytörténetet tágít művelődéstörténetté, Wundt pszichológiáját ismer-
teti vagy Ipolyit korrigálja, a szintetizáló szemlélet sohasem hiányzik dolgozataiból. Hogy 
összefoglaló nagy szintézisre mégsem vállalkozott, talán annak is következménye, hogy 
tudományfelfogása egyetemesebb volt annál, hogysem egyetlen szaktudománynak 
rendelje alá szintetizáló képességét. S a halál is túl korán szakította ketté pályáját. 

Tudós erényei mércét és mértékadó példát jelentettek annak a jó tizenöt évvel 
fiatalabb, pályája elején álló tudósnak, aki a maga szintetizáló képességét hajlandó volt 
egyetlen tudományág, az irodalomtudomány szolgálatába állítani. Horváth János munkás-
ságában, mert őt értjük a fiatalabb pályatárson, összefutnak mindazon tudománytörténeti 
szálak, melyeket fölvázolni igyekeztünk. Úgy véljük, mindőjükön túl is haladt: elvetette 
Beöthy rendszerezési alapelvét, Heinrich és Szilády filológiai irányultságát nélkülöz-
hetetlen alapvetésnek tekintette, de alárendelte rendszerezési alapelvének, Riedl és 
Katona európai nyitottságát párosította egy önálló és önelvű szaktudomány gondolatával. 
Hibáikat kiküszöbölte, erényeiket továbbfejlesztette, s beleépítette a maga szintézisébe. 
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Horváth János szintézis-koncepciója 
Francia orientáltság 

Az EPhK és az ItK körül felnőtt egy tudósnemzedék, amely — mondottuk korábban — 
kijárta ugyan Heinrich és Szilády iskoláját, de a tudomány európai állására figyelt, s 
aszerint'igazodott. 

Katona Lajos mellett, ki egyaránt idézett német, francia, sőt angol szerzőket, a fiatal 
tudósgeneráció egy része erősen francia orientáltságú volt. S míg Katona kritikával kezelte 
a legtekintélyesebb szakvéleményt is, ez utóbbiak inkább hivői s hirdetői, mint hazai 
alkalmazói lettek az új irányzatnak. Tipikus példaként említhetjük Haraszti Gyula nevét, 
aki 1891-től folyamatosan hírt ad Brunetière könyvéről, Lanson, Faquet, Doumic iro-
dalomtörténeteiről,21,22 sőt, fordít tőlük. Figyelemre méltó összefoglaló írása, A kritikai 
módszerek2 3 ma is helytálló észrevételeket tartalmaz. A francia irodalom tárgykörében 
írt tanulmányain-könyvein, sajnos, érezni eklektikus esztétikai szemléletét. Szorosabban 
vett tudományos munkásságának fontossága az, hogy elsőként illesztette a magyarországi 
francia irodalmi kutatásokat a francia tudományos kritika kereteibe. A szintézis igénye 
munkált benne, a Heinrich szerkesztette Egyetemes irodalomtörténetben ő írta meg a 
francia irodalom történetét, szakirodalom-ismertetéseiben szintúgy hangoztatja, főleg egy 
módszertani szintézis szükségességét. Hasonló törekvés nyilvánult meg Huszti József és 
Szigetvári Iván részéről.24 Mindketten erősen elméletírói ambícióval sürgették a szin-
tézist, szemben Katona Lajossal, aki „egyetemes filológiá"-jába beolvasztotta mind a 
francia módszertani kutatások eredményességét, mind Wundt pszichologizmusát, — ők, az 
összefoglaló rendszerezés hirdetői, megmaradtak a módszertani dilettantizmusnál. Önálló 
rendszer kidolgozására int viszont Dézsi Lajos. Forráskutatásaiban a legkülönfélébb metódu-
sokat használja maga is. 1905-ben egyetemi hallgatóinak gondos tanulmányozására ajánlja a 
„philológiai, aesthetikai, fejlődéstörténeti, történelmi, erkölcsi, összehasonlító és lélektani 
módszert", de figyelmezteti őket, hogy „szigorúan egyikhez se szegődjenek".2 5 Teljesen 
önálló, bár a francia Brunetière, s főleg Lanson hatásától nem független tudományos irányt, 
utat két tanárember választott: Pintér Jenő és Horváth János. Párizsban az École Normale 
Supérieure-ben tanultak, közvetlen a századelőn. Hazatérve,Pintér szinte tüneményes gyor-
sasággal készült el s aratott váratlan sikert a maga irodalomtörténetével.26 Tulajdonkép-
pen ennek kibővített, „tökéletesített változata a későbbi, 1921-es kézikönyve is".2 7 

Horváth János tudósi útja, szellemi célratörekvése nehezebb és tisztább. 

2 '>22Brunetière: L'évolution des genres dans l'histoire de la littérature; Paris; 1889; ism. Haraszti 
Gyula EPhK 1891/25. F. Brunetière: Manuel de l'histoire de la littérature française; Paris; 1889. 
G. Lanson: Histoire de la littérature française; Paris; 1900; Faquet: Histoire de la littérature française; 
Paris; 1900; Doumic: Histoire de la littérature française; Paris; 1905; ism. Haraszti Gyula: Tanulságok 
az irodalomtörténetírás köréből; Bp. Szemle; 1905; 121. köt . 321 -358 . és 122. köt . 32-55 . 

2 3Haraszti Gyula: A kritikai módszerek; Bp. Szemle 1896/295-309 . 
24Huszti József: Adalékok az irodalomtörténeti módszer kérdéséhez; Bpesti Rákóczi-Kollégium; 

3 - 1 6 . Szigetvári Iván: Az irodalomtörténet elméletéről; Bp. 1905. 
2 5Dézsi Lajos: A magyar irodalomtörténeti kutatás feladatairól; Bp. 1904. 
26Pintér Jenő: A magyar irodalom története a legrégibb időktől Bessenyei György fellépéséig; Bp. 

1909 A magyar irodalom története Bessenyei György fellépésétől Kazinczy Ferenc haláláig 
(1772-1831) ; Bp. 1913. 

21 Pintér Jenő: A magyar irodalom történetének kézikönyve; I—II. Bp. 1921 
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Irodalomszemléletének első megnyilvánulásai 

Pályakezdését országos hírt verő Ady-könyvétől szokás számítani. De Hozzá lennénk 
hűtlenek, ha nem a korszak összefüggésében vizsgálnók indulását, ha kiemelnők kor-
történeti beágyazottságából, ha figyelmen kívül hagynók az első évtizedet. S a későbbi 
pályaszakasz megértéséhez is tanulsággal szolgál eme korábbi. 

A Budapesti Szemlében közölte első tanulmányát 1901-ben.28 Nem véletlenül 
mondtunk tanulmányt, mert érett, tiszta gondolatvezetésű írás ez, tárgyszerűen nyugodt 
fogalmazásban. Tanulmány a szó műfaj-jelölő értelmében. De van benne valami — 
Heinrich Gusztáv- és Szilády Áronra emlékeztető — filológiai dolgozatszerűség. A tárgyra 
vonatkozó minden ismerhető adatot ismerő gondos filológus, minekutána az apró részlete-
ket is elemezte, szövegeket (Marmontel „Erkölcsi Meséi"-nek Kónya János- és Kazinczy-, 
valamint Báróczi-féle fordítását) hasonlított össze, nyelvi és stilisztikai szempontok 
szerint osztályozott, rendet teremtett, — értékelő összegzésre vállalkozik. „Mert — írja — 
nem annyira a Báróczi pályafutásának egyes mozzanatai, mint inkább e pályafutás egész 
eredménye, az egész Báróczi, mint összeg érdekel bennünket". Vizsgálódását egyetlen, 
végső szempont határozta meg, s kell, hogy az eredményt is egyetlen gondolatba sűrítse: 
Báróczi Sándor „átmeneti alak", kiben „. . . két korszak találkozik, egy régi és egy új. Egy 
régi, amelynek végpontján Báróczi áll, s egy új, melyet Kazinczy kezd." Fontos hang-
súlyozni e megállapítást, nemcsak összegező, szintetizáló szándéka miatt, hanem azért is, 
mert az átmenet kérdése majd egész pályáján izgatja, különösen most, a korai szakaszban. 
Következő két írásában, más összefüggésben, de ugyancsak előhozakodik vele. Egy, a 
francia szimbolista költészetet tárgyaló könyv2 9 ismertetésében az átmenetet két költői 
iskola találkozásaként értelmezi, de míg Báróczi esetében a régi, korábbi szakasz felől nézi 
az újat, a rákövetkező Kazinczy-kort, most az új, a szimbolista költészet felől tekint a 
régire, a parnasszistákra. Általános érvényű következtetést igyekszik megfogalmazni újból: 
„Minden új iskola nagy port vert föl, nagy és jámbor megbotránkozásokra adott okot. 
Mégis. . . hozzászoktunk és megszerettük. Sok a hűhó itt is, sok a vajszívű metaphysikus, 
sok a nagyon is hályogos szemű symbolista, aki mindent csak sejteni akar, s megérteni 
semmit; sok a verselő, kevés a költő. . . Korszakot végeznek-e vagy korszakot kezdenek? 
még most nem tudni. De annyi bizonyos, hogy immár számot tesznek a franczia irodalom 
történetében s tudomást venni róluk nem fölösleges." 

Hasonló ez a magatartás ahhoz, amellyel majd az Ady-könyvben találkozunk, s amely a 
Forradalom utánban értelmezve, kibontva, gazdagabban van jelen. Itt amilyen mértékben 
távoli a kérdés, oly mértékben közömbösen ténymegállapító a hangnem. Egyszerűen 
tudomásulvétel. És szinte szó szerint tudomásulvétel Adyékkal szembeni magatartása is, 
csakhogy aminő mértékben közelibb, megszólalásra, állásfoglalásra kényszerítően közeli a 
kérdés, oly mérvűén forrósodik föl s lesz élesebben disztingválni akaró a hang. Itt még 
pusztán a kérdés: réginek s újnak találkozása izgatja Horváthot, ott már a korszakváltás 
folyamatba helyezése. Ám nézzük másik, s egyben utolsó — mondjuk így — világirodalmi 
tárgyú tanulmányát, a Flaubert-ről írottat,30 mert „pályája — így Horváth — kicsiben 

2 8Horváth János: Báróczi Sándor. Bp. Szemle 1901. (107. köt.) 9 2 - 1 1 3 . és 300-308 . 
29Beaumier, /ndré: La poesie nouvelle; Paris; 1902; Horváth János ismertetése (-h. -s.) szignóval 

Bp. Szemle 1903 (113. köt.) 3 0 0 - 3 0 8 . 
30Horváth János: Flaubert Gusztáv; Bp. Szemle; 1905 (124. köt.) 147 -158 . és 2 9 0 - 3 0 8 . 
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magyarázata egész irodalmi korok változásának". Mint Báróczi Sándorban látta volt két 
korszak találkozását, úgy most Flaubert-ben romantika és naturalizmus egyidejű jelenlétét 
véli fölfedezni. Szemlélete azonban változott, a két irány nem „végpont" és „kezdet", 
hanem mindkettő egyszerre. Flaubert nemcsak naturalista, hanem rom ítikus is. Minden 
korszakváltás dialektikáját észleli itt Horváth, ki is mondja:,Méltán érhetne a vad, hc-?y a 
naturalizmus korában csak naturalista műveket akarunk látni. Hiba volna ily élesen 
elszigetelnünk az egyes korszakokat, melyek nem tégla módjára rakódnak egymás tetejébe, 
hanem szervesen fejlődnek egymásból, mint fejlettebb ágból a fiatal hajtás. Minden újabb 
iskola jóllehet visszahatás a megelőző ellen, magából hoz abból is valamit, biztosítva 
ekként, hogy a meglevő nem veszett el, hanem továbbfejlődésnek lett tápláló elemévé." 
Lehetetlen újból nem előreutalnunk Ady-könyvére, s még tovább, az „Aranytól Adyig" 
címűre. Előbbiben nemcsak az újnak, mint régire történő visszahatásnak a (nálunk Bodnár 
Zsigmond akció-reakció tanára emlékeztető) felfogását találjuk meg, hanem a régit, a 
meglevőt féltő-óvó gesztust is: nehogy a visszahatás, az új teljes tagadása lett légyen a 
réginek, nehogy ne váljék amaz a „továbbfejlődés tápláló elemévé". Ezért a lázas keresés a 
„Forradalom után"-ban: kimutatni, hogy: igenis, van előzménye Adyék költészetének; s 
ezért az utóbbi könyv, az ,Aranytól Adyig": tisztázni végleg, hogy mi történt Arany 
klasszicizmusa és Adyék lírai forradalma között, az átmeneti korszakban. 

De túlságosan előreszaladtunk. A Flaubert-ről írott tanulmány még két észrevételre 
nyújt lehetőséget. Itt tesz Horváth János először kísérletet arra, hogy pontos definíciót 
adjon tanulmánya két kulcsfogalmáról. Igaz, lábjegyzetben, de körülhatárolja, mind a 
romanticizmus, mind a naturalizmus fogalmát. A főszövegben pedig Flaubert „művészet-
elméletét" (!) boncolgatva ezt uja: „Tapadjon hozzá a szó a kifejezendő fogalomhoz, 
mint testhez a vizes lepedő . . . Minden fogalomra van egy, de csak egyetlenegy igaz kifeje-
zés . . . " Fontosságát e fölismerésnek nem lehet eléggé hangsúlyozni. A precíz fogalom-
használat egyik legfőbb erőssége lesz Horváth János értekező prózájának. 

Végül: a Flaubert-tanulmány mutatja, milyen irányban kereshetni irodalom- és törté-
netszemléletének forrásait, rokonait. 

Elébb azonban pillantsunk át még néhány esztendőn, ha futólag is. 
Az előbbi három írás keltezési dátuma sorrendben: 1901, 1903, illetve 1905. Aztán 

három évig nem tudunk egyetlen nagyobb lélegzetű tanulmányról sem. Két apró cikk a 
Magyar Nyelv-ben31 s egy hosszabb az EPhK-ben3 2 jelzik a régi magyar irodalommal való 
intenzív foglalkozást. A Közlöny-beli, híven a folyóirat Heinrich-kialakította profiljához, 
tipikusan filológiai-tárgy történeti jellegű: Dugonits „Cserei"-jének forrásátkutatja. Cserei 
és Zadig szövegeinek összevetése, az összevetésben az értékelő mozzanat arra enged 
következtetni, hogy Horváth János nemcsak a Heinrich-Szilády-féle tárgytörténeti össze-
hasonlítás kitűnő ismerője, hanem kijárta Gaston Paris és Lanson filológiai magasiskoláját 
is. 

A következő esztendő (1908) pedig meghozza eddigi pályaszakaszának legjelentősebb, 
összegező tanulmányát, az „Irodalmunk fejlődésének fő mozzanatai"-t.3 3 

3 1 Szálvány (Magyar Nyelv 1906) 464. 
3 2Dugonics Csereijének forrása; EPhK 1907/545-560 . 
3 3 A budapesti II. ker. áll. főreálisk. 1907/1908 évi Értesítője Bpest; 1908. Az Intézet kiadása, 

3 - 5 0 . 
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Kialakult szemlélet, első kísérlet a szintézisre 

Az „Irodalmunk fejlődésének fő mozzanatai"-t nem egyszer nevezték fiatalkori zsengé-
nek, programértekezésnek. S valóban ráilleszthető mindkét kifejezés. 

Mégsem egyszerűen az 1922-es Minerva-cikk34 előzményét kell látnunk benne. Erre 
maga Horváth figyelmeztet. 1922-ben, a tervezett nagy szintézis előszavában épp azt 
kívánta elmondani, hogy: „már 1908-ban vázlatosan megjelent. Azóta fejlődött, de 
lényegben azonos. Akkor — fűzi hozzá — nem vették észre, hogy szintézis."35 

Ez a hagyatékból előkerült följegyzés megerősít feltevésünkben: az Jrodalmunk 
fejlődésének fő mozzanatai' összegezés, az addigi pályaszakaszban kialakult irodalom-
szemlélet megfogalmazása, Horváth első kísérlete szintéziskoncepciójának kifejtésére. 

A megfogalmazást maga sem hitte véglegesnek. Hogy hol s milyen változtatások 
szükségességét érezte, jelzik kéziratos, (az új, 1976-os kiadásban szögletes zárójelben 
közölt) tízes években tett kiegészítései. 

De mi az, amit az 1908-as szövegből ,Jényegben azonos"-nak vélt 1922-es felfogásával? 
Mindenekelőtt az irodalomnak mélyen történeti felfogása. És tegyük rögtön hozzá; az 

irodalom fogalmának történeti változó ként való felfogása. A szót, igaz, ekkor még nem 
használja, de a változás tényére a legérzékenyebb; észleli, mint láttuk, a Bárócziról, a 
francia szimbolistákról, a Flaubert-ről írt tanulmányaiban. Az 1908-as szöveg első mondata 
pedig így hangzik: „Mióta Wallaszkyval irodalomtörténetünk rendszeres tárgyalása meg-
kezdődött (1785), az irodalom fogalma több lényeges módosuláson ment keresztül." 
Módosuláson, azaz változáson; s ennek a módosulásnak, változásnak fokozatait, szűkülési 
modulációit egyetlen központi fogalom, az irodalmi tudat fogalmának történeti változásá-
ban kívánja megragadni. Mert „az irodalmi tudat, - indokolja meg tízes évekből származó 
betoldásában, - . . . az egyetlen szempont, mely, amellett, hogy igazoló elve lehet egy 
áttekintés egységes rendszerének: egyszersmind teljes és történetileg hű ábrázolásra 
képesít. Ez ui. tisztán irodalmi szempont, s így végigvezethet az egész fejlődésen." 

Világos, hogy az irodalmi tudat történetileg változó fogalma összefogó elvét képezné 
egy áttekintésnek, mert egyszerre tesz eleget a történeti hűség és a „tisztán irodalmi", 
vagyis önálló rendszerezés követelményének. 

Mi hát az irodalmi tudat? Horváth János fogalommeghatározása tulajdonképpen nem 
meghatározás, nem definíció. Kimondja ugyan, hogy „az írónak elődeihez és olvasó-
közönségéhez való tudatos viszonya", de aztán hosszasan értelmezi a meghatározást, 
először az író, aztán az olvasó szempontjából. író és olvasó alapviszonyából pedig kisarjad 
az irodalmi kritika, „mint maga a megtestesült irodalmi tudat". Nem nehéz észrevenni, 
hogy az irodalmi tudat ily értelmű felfogásában csupa történetileg változó elem van 
együtt. És Horváth is csak ezekre figyel: a mögöttük húzódó állandó nem fontos számára. 
Tanulmánya további részében is, amikor az irodalmi tudat „kifejlődését", alakulásának 
külső és belső okait, majd 1772-es öntudatra jutását, s további, az irodalom fogalmát 
szűkítő fejlődését veszi szemügyre, mindig a változó jegyekre mutat rá. 

És ez az a pont, amelyen csak 1922-ben, a Minerva-beli cikkel lép át. Akkor az 
irodalmi tudat változó fogalmában az állandót is számon tartja, rendszerezési alapelveinek 

3 4Magyar irodalomismeret; Minerva 1922/187-207 p. 
3 5 A magyar irodalom fejlődéstörténete Bp. 1976/53. p. (lábjegyzet) 
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fogalomhálózata is teljesen letisztul, s maga az irodalom sem más, mint „állandó és 
változó: lényeg és annak „idő szerinti megnyilatkozásai", most azonban csak egy 
„tisztán" változó fejlődésfolyamat, korszakok egymásra következő láncolata. 

Az inkább érzett, mint fogalmilag értett irodalmi tudat szempontjából pedig e fejlődés-
nek két nagy korszaka megkülönböztethető: egy régi, 1772 előtti, melyben irodalmi tudat 
még nincs, s egy új, 1772 utáni, melyben már van; a feladat pedig: „felverni a régiben is az 
irodalmi tudat fejlődésének nyomait s szülőokait felkutatni; majd, eljutva az új korszak-
hoz: megállapítani a már kialakult irodalmi tudat jellegét, s nyomon követni az irodalmi 
termelésre gyakorolt hatását". 

Összfolyamatot érzékel hát Horváth, az irodalom összfolyamatának, fejlődésfolyama-
tának egységét, s ezt az egységet központi fogalmának, az irodalmi tudatnak függvényé-
ben tagolja is. Tagolt egység, mely a történelem s önnön törvényei szerint fejlődik — így 
summázhatjuk 1908-ra kialakult irodalomfelfogását. 

Irodalom- és tudományfelfogásának forrásai, rokonai; 
szemléletének , gondolatfundamentuma ' ' 

Horváth János 1908-ra kialakult irodalomfelfogása lényegileg nem változik a század 
második évtizedében sem, de gazdagabb lesz ismeretanyagban, történelemszemlélete 
elmélyül, s az irodalmi anyag teljességének megragadására alkalmas fogalomkészletet hoz 
létre. 

A forrásokat, rokon felfogásokat itthon és külföldön egyaránt kereshetni. Pályájának 
eme korai, 1908-1910-ig terjedő első szakaszában indokolt a francia és német szak-
tudomány beható ismeretéről, a hazaival szembeni prioritásáról beszélni, de valamely 
iránynak követését, Horváthra tett döntő hatását nem lenne helyénvaló föltételezni. 
Eredeti, saját úton elinduló tudós-típus ő, ki nem hozzáadja, hozzáidomítja elképzelését 
valaki máséhoz, hanem asszimilálja, s a maga koncepciójába beépíti a szaktudomány 
eredményeit. Ezért igen nehéz, sőt erőltetett lenne szöveg szerinti kapcsolódási pontokat 
fölmutatni. Horváth nagy ritkán, elvétve hivatkozik külföldi szaktudományos tekintélyre. 
1903-as, a francia szimbolistákkal foglalkozó írásában említi Brunetière nevét, mint a 
„legtekintélyesebb" francia kritikusét, 1909-ben pedig Wundt-ra hivatkozik.36 

a. (Érintkezési pontok a külföld szaktudományosságával) 

Kétségtelen: az École Normale Supérieure tudományos légköre, a Párizsban tartóz-
kodás nem maradt hatástalan pályaalakulására. Ez idő tájt a Taine természettudományos 
pozitivizmusát továbbfejleszteni óhajtó Ferdinand Brunetière neve jelenti az irodalom-
tudomány legfrissebb irányát. S nem véletlen, hogy Horváth János Brunetière-ben a 
„legtekintélyesebb" kritikust látja meg: ekkori hazai eszményképe is a kritikus Gyulai Pál. 
Brunetière kritikai tevékenysége Zola és a naturalizmus ellen irányult, ún. objektív 
kritikai módszere pedig azt célozta, hogy az irodalmi műről lehetővé váljék mindannak 

3 6 Egy magyar versbeli mondatképletről; Nyelvtud. Közi. 1909 128 -162 . 
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leválasztása a) amit mi magunk adunk hozzá; b) amit a tisztelők és a kritikusok és c) amit 
az idő adott hozzá. Ha mindezt a kritikusnak sikerül „leszámítania" a mű vizsgálatakor, 
akkor valóban tisztán a művel áll szemben, egy adattal, egy emberrel. Brunetière történet-
szemlélete a francia forradalom utáni polgárságé: lassú, folyamatos fejlődést tételez fel, a 
természettudományos analógiától nem riad vissza, s noha valóságos hadjáratot folytat 
Zoláék naturalizmusa ellen a „L evolution des genres"-ban (1890) — Comte pozitiviz-
musának s Taine miliő-tanának mintájára — a műfajok evolúcióját foglalja francia iroda-
lomtörténeti keretbe. Helyesen látta Heinrich Gusztáv, hogy Brunetière fejlődéstana 
„amint a természettudományokban kialakult, egészen nyersen erőszakosan megállapodott 
terminológiájával s ennek minden követelményével együtt szakadt bele az irodalom-
történetbe".3 7 S látta, érzékelte ezt a fiatal Horváth János is. Brunetière kritikai tevé-
kenységét előbbre is helyezi irodalomtörténeti munkáinál, első műmegközelítéseiben pedig 
immár Gustave Lanson „történelmi módszerét" tartja fölhasználhatónak. Tükrözi ezt 
mind a Báróczi-, mint a Flaubert-tanulmánya. Utóbbiban arra is bizonyítékot találunk, 
hogy Horváth Jánosnak a fejlődés elvéről vallott felfogása nem Brunetière, hanem Comte 
és Renan pozitivizmusában gyökerezik. Comte Positiv Philosophical Flaubert „lesújtó 
ostobaságnak" nevezte, ennek ellenére — vélekedik Horváth — Comte „óriási hatással volt 
rá; . . . elég tudnunk, hogy Flaubert sem elszigetelt jelenség, hanem ő is egy törvényszerű 
evolutio kényszere alatt áll". Evolúció, haladás, fejlődés a vezérszavai a századvég polgári 
gondolkodásának. Irodalomtudományi szempontból Taine irodalmi pozitivizmusával 
szokás jelölni e történetszemléletet, amely nálunk átnyúlik a XX. század elejére, elég 
legyen utalnunk itt Beöthy Taine-recepciójára, de külföldön is még ható tényező. Taine 
angol irodalomtörténete 1905-ben a 12. kiadást éri meg, hirdetve, hogy „a történelemben 
is csak egy mechanikai problémáról van szó: az összhatást teljesen determinálják a kiváltó 
erők. A morális és a fizikai problémák között csupán annyi a különbség, hogy az előbbiek 
esetében nem tudjuk olyan jól felbecsülni és meghatározni az irányokat, mint az utóbbiak 
esetében; . . . akár fizikai, akár erkölcsi tényekről van szó, mindegyiknek megvan a maga 
oka . . . a bűn és az erény ugyanolyan produktumok, mint a vitriol és a cukor". 3 8 

Ezt a természettudományos történetszemléletet ismeri ugyan Horváth János, de nem 
követi. S nem követi Brunetière műfajelméletét sem. Ha leírta is 1905-ben, hogy Flaubert 
„egy törvényszerű evolutio kényszere alatt állt", saját történetszemlélete nem ragadt meg 
az evolúció elvénél. Ennek túlhaladását célzó törekvést láthatott mind a francia, mind a 
német irodalomtudományban. Előbb említettük már, hogy Báróczi Sándorról írt tanul-
mánya Heinrich és Szilády tárgytörténeti módszerének ismeretéről tanúskodik, „Dugonics 
Cserei-jének forrása" című dolgozata pedig Gustave Lanson filológiai magasiskolájában 
való jártasságról. Lanson 1894-es irodalomtörténetében már szembefordul Taine-nel és 
Brunetière-rel, s az impresszionista kritika létjogosultságát vallja, de annak szélsőséges 
szubjektivizmusa nélkül. A könyvéhez írt előszóban többre becsüli a matematikust, akit 
szórakoztat az irodalom, mint a kutató irodalomtörténészt, aki nem olvas, hanem „kutat", 
s azt hiszi, hogy elvégezte dolgát, ha „cédulára jegyez minden nyomtatványt, ami kezébe 
kerül".3 9 Időrendi alapegységül a századokat veszi, az egyes századokhoz tájékoztató 

3 7EPhK 1905/778. 
3 8 Histoire de la littérature anglaise; Paris; 1905; I. XXIX. l . é s XV. 1. 
3 9 Histoire de la littérature française; Paris 1894 
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bevezetést ír a szellemi élet főbb mozzanatairól, s mindenkor azt a periódust tartja szem 
előtt, amelyből érzékelhető, hogy az előző század hagyománya minő változásokkal 
folytatódik a rákövetkezőben. Horváth János is — erre már rámutattunk — hasonlóképpen 
érzékelte két korszak találkozását. 

Lanson 1910-ben híres La méthode de Г histoire littéraire4 0 című írásában az irodalom-
történész számára kiindulópontként az irodalmi szöveg alapos megértését jelöli meg, 
azután következhet a szövegösszevetés, összehasonlítás, és végül a csoportosítás mű-
fajokba, iskolákba, társadalmi-irodalmi irányokba. Az irodalomtörténet üdvözítő mód-
szerét igyekezvén meghatározni, éles disztinkciót tesz a tény ismeretéből kiinduló felfogás 
és a felületes beleérző impresszionizmus között: „Distinquer „savoir" de „sentir", ce 
qu'on peut savoir de ce qu'on doit sentir, ne pas sentir ou l'on peut savoir, et ne pas 
croire qu'on doit sentiron sent: je crois bien qu'à cela réduit la méthode scientific de 
l'histore littéraire."40 Lanson módszertani eszmélkedésének jelentőségét Horváth János 
abban látta, hogy az ismert tényekre alapozó analízis az értékelő szubjektum mértéktartó 
impresszionizmusa révén szintézissé érlelhető. A szintézis lehetőségét latolgatva szükség-
szerűen említi Lanson nevét 1922-es cikkében; ezt íija: „A német irodalomtörténetben 
egyre serényebb és érdemesebb munka folyik, a filológiai részletmunka elhanyagolása 
nélkül, a szintézis irányában. Francia részről viszont a „német módszert" — a nálok 
úgynevezett critique de méthode-ot oly hathatósan beoltotta az eddigi critique de talent 
vérébe a francia Lanson, hogy honfitársai egyenest a Sorbonne germanizálásával vádolták 
meg érte."41 A fogalmazás arra enged következtetni, hogy Horváth János német iro-
dalomtudományban való jártassága nagyobb mérvű, mint azt feltételezni szokták. S ezen 
elsősorban nem azt értjük, hogy Horváth János — mint Heinrich és Szilády — ismerte 
Rietschl és Scherer filológiai módszerét, hanem azt, hogy a filológiai részletmunkálatokon 
túlhaladni akaró törekvéseket is számon tartotta. Scherer német irodalomtörténetével 
egyazon évben (1883) jelent meg Dilthey műve. a „Bevezetés a szellemtudományokba". 
Ismeretes, hogy Dilthey a természettudományok gyámsága alól kívánta kivonni a szellem-
tudományokat, s ezeknek saját ismeretelméletét akarta megalapozni, mert „itt tények, 
törvény, értékérzés és szabály olyan benső összefüggésben állnak, amilyen a természet-
tudományokon belül ilyen formában nincs meg."42 Az irodalom történetének tanul-
mányozása Dilthey szerint a történelmi-társadalmi valóság egészének megismerésétől függ, 
s az irodalmi alkotásokat létrehozó tevékenység természete „a szellemi életet általában 
uraló törvények természete szerint működik."4 3 

Horváth János 1908-as irodalomfelfogásában is megtalálni e kettősséget: az irodalom-
ban a történelmi-társadalmi valóság törvényei szintúgy működnek, mint saját, immanens 
törvényszerűségei. Történetszemlélete mégsem hozható közvetlen összefüggésbe 
Dilthey-éval. Mint minden erős tudósegyéniség, önálló elképzelést óhajt kifejteni; csupán 
ismeri s tudomásul veszi mind Dilthey, mind Lanson törekvését, de nem őket, hanem a 
példát követi. Valószínű, bár nincs adatunk rá, ismerte Ernst Elsternek az irodalom-
tudomány elveiről írt művét;44 hiszen első tanulmányainak amaz alapvető módszertani 

""Revue de Mois; 1910; Külön füzetben is: Methodes de l'histoire Littéraire címen; Paris 1925; 
Méthodes de l'Histoire Littéraire; Paris, 1925; 30. 

4 1 A magyar rodalom fejlődéstörténete; Bp. 1976; 56. 
4 2 W. Dilthey: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban; Bp. 1974; 247. 
4 3 Uo. 201. p. 
44Emst Elster: Prinzipien der Literaturwissenschaft; Halle, 189 
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eljárása, hogy a tények analízisét valamiféle szintetizáló összegezés kövesse, mintha 
gyakorlatba ültetése lenne a német tudós alapelveinek. Elster ugyanis az irodalom-
tudomány feladatát két fő részre tagolja: a) „az adott tények analízisére?' és b) „az 
ilyeténképp elemzett jelenségek kisebb-nagyobb sokaságának a történeti szintézisére",4 5 

De amíg Elster kifejezetten az analízisre helyezte a hangsúlyt, és ennek elvégzésében 
látta a kutatás tulajdonképpeni feladatát, addig Horváth János lázasan kereste szintézisé-
hez a módszertani alapvetést. Az elemző részletmunkák nélkülözhetetlenségére s meg-
becsülésére itthon is példát talált Heinrich és Szilády munkásságában, szintézis-
koncepciójának alapelveit azonban nem találta, nem találhatta meg sem Beöthy, sem Riedl 
kísérleteiben. S mert egy magyar irodalomtörténeti rendszerezést készült alapelvekre 
helyezni, nem folyamodhatott idegen mintákhoz sem. A magyar irodalmi hagyományban 
kereste rendszerezéséhez a támpontokat, s talált elődökre a történet- és tudomány-
szemléletét illetően is. 

Zárójelbe kívánkozó, de a fenti vonatkozásban fontos és Horváth János tudós-maga-
tartására igen jellemző, amit Gyergyai Albertnál olvashatunk: „Horváth János mondta 
egyszer, hogy a német szellemtörténetnek nem egy divatos elmélete csírájában, spontánul 
már Arany prózai irataiban is fellelhető."46 

Ez a megjegyzés megerősít hitünkben: Horváth János történet- és tudományelméleté-
nek forrásait helyénvalóbb a magyar irodalmi hagyományokban keresni, nem feledkezve 
meg arról, hogy felfogásának alakulásában az előbbiekben érintett külföldi hatások is 
közrejátszottak. 

b. (A „gondolat-fundamentum") 

Horváth János vizsgálódási területe a Flaubert-tanulmány után (1905) leszűkül a 
magyar irodalomra. E szűkülés azonban nem korlátot, hanem elmélyülést; intenzív 
célirányosságot hoz magával. A magyar irodalmi hagyomány minden részletére kiterjed 
figyelme, s a részt az összfolyamat összefüggésében igyekszik megragadni. Mélyreható 
tanulmányozása nemzeti klasszicizmus-elméletének megszületéséhez vezet, de klasszi-
kusainkkal való foglalkozása döntően meghatározza irodalom- és történetszemléletét is. 
Tanúskodnak erről 1908 utáni írásai, könyvekké duzzadó tanulmányai. Tudomány-
történeti aspektusból azonban a hangsúlyt azokra a kéziratos jegyzetekre helyeznők, 
amelyekben szorosan irodalomtudományi szempontból értékeli a klasszikusok tanul-
mányírói munkásságát.* 

Úgy véli, nemzeti klasszikusaink tanulmányaiban ránk hagyományozódott egy „ege-
szen nem nem írt, de nevezetes elemeiben" körvonalazott „magyar irodalomtörténet". Az 
ebben föllelhető irodalomtudományi elvek, gondolatok éppen az irodalomtörténeti szin-
tézis számára értékesíthetők, noha - jegyzi meg az iróniához oly ritkán folyamodó 
Horváth — a szerzők „csak írók voltak, s nem céhbeli szaktudósok". „Keressük fel tehát 
irodalomtörténetünk gondolat-fundamentumát klasszikus íróink irodalmi tanulmányai-

4 5Idézi: Zdenko Skreb: Az irodalomkutatás tudományossága c. írásában; Helikon 1976/4 488. 
4 6 Gyergyai Albert: A Nyugat árnyékában; Bp. 106. p. 
•Köszönöm Korompay H. János szívességét, aki megengedte, hogy a hagyaték tárgykörömbe vágó 

részét átolvassam. 
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ban, bírálataiban, emlékbeszédeiben; ismerkedjünk meg vele s ami belőle még eddig 
felhasználhatatlannak, de szilárdul állónak bizonyul, építsünk reá. Ismerjük meg mink 
van, hattassuk át azzal gondolkozásunkat (. . .) . az itt szóba jöhető legfőbbek: Kemény, 
Arany, Salamon, Gyulai. . . . Eredeti elmék valamennyien, de Kemény, s Arany a valódi 
ősforrások." 

A klasszikusok tanulmányait méltató írásokban Horváth János éppen a tudománytör-
téneti szempontot hiányolja, amely — szerinte — a magyar irodalomtudomány továbbfej-
lesztésére a legjobban használható: „Újabban is azt látjuk, hogy mikor a magyar irodalom-
történet mültján pillantanak vissza, annak fejlődésmenetét vázolják: kifelejtik belőle a 
klasszikus fázist, mintha a magyar irodalomtörténet történetének ahhoz semmi köze se 
lenne s mintha itt csak Toldy Ferenc, meg Heinrich Gusztáv és iskolája, meg Beöthy Zsolt 
jelentenének korszakos lépéseket." 

Hogy eltúlozta-e, s ha igen: mennyiben, Horváth János a klasszikusok tudománytör-
téneti jelentőségét, most nem feladatunk megválaszolni. Annyi azonban bizonyos, hogy 
saját szemléletére nagy hatással voltak. Különösen a két „ősforrás".: Kemény és Arany. 
Heinrich Gusztávtól és Szilády Árontól csak ténytiszteletet tanulhatott, — tőlük valóság-
tiszteletet; azt, mi sok szaktudósunkból hiányzik. Kemény s Arany tanulmányaiban 
éppen ez van meg legelemibb módon: a soha nem könnyelmű valóságperceptió. Kemény 
Zsigmondnál sosem teória és spekuláció a gondolkodás anyaga, indítója, hanem a valóság, 
az élet; úgy Horváth Jánosnál is: mindig konkrét irodalmi anyagból indul s halad a 
szintetizáló absztrakció felé. Erről az eljárásmódról nyilatkozik Gábor Ignáccal folytatott 
verstani vitájában; hangsúlyozza, hogy a magyar „ősi" ritmust megállapítandó nem lehet 
kiindulni másból, mint valamennyi reánk maradt ritmusos magyar szöveg aprólékos 
tanulmányozásából. „S nem azt fogom keresgélni — írja —, hogy lehet-e ráhúzni valamely 
eleve kiválasztott rendszert valamennyi szövegre, hanem melyik szöveget miként kell az 
összes adatokból kikövetkeztetve ritmikailag értelmezni. E végből eleve meg fogom 
jelölni, hogy a történeti igazság mily kritériumaival operálok s . . . nem kezdem dolgomat 
egy időtlen érvényű verselmélet felállításával".47 Kemény Zsigmond is erélyesen tiltako-
zik idegen szempontok, eszmék, elméletek hazai alkalmazása ellen; Arany is, ő is, amit a 
külföldtől megtanulhatnak, mindenkor meg tudják ítélni saját tapasztalatuk alapján. 
„Kérdezzük meg saját anyagunkat" — hangsúlyozza Horváth János is nem egyszer. Tudo-
mányfelfogásának Kemény oknyomozó valóságtiszteletéhez visszanyúló gyökereiből elé-
gedjünk meg most ennyinek fölmutatásával. 

Történetszemléletének is Keményéből lehetséges eredeztetését szorítsuk három fő 
mozzanatra. Elsőül említjük, mert Horváth János egyik legfőbb eredménye, történelmi 
valóság és irodalom változásának, fejlődésfolyamatának párhuzamos szemléletét. Kemény-
nél legpregnánsabban a „Classicizmus és romanticizmus" című tanulmányban figyelhető 
ez meg: folyvást párhuzamosan szemléli az irodalmat az ugyanazon okokból fejlődő 
politikai viszonyokkal, látja a nagy történeti iskolák kapcsolatát a közélettel, az állam és 
társadalom törekvéseivel. Másodikul az „Élet és irodalom" cikksorozatára utalunk, ahol 
Kemény, tisztán látva az irodalomnak közönségre utaltságát, tulajdonképpen az irodalom 
szociológiai teltételeit boncolja. Láttuk: Horváth 1908-ban író és olvasó alapviszonyaként 
értelmezi az irodalmat. És harmadikul Kemény ama felfogását említenők, hogy nála az 

4 7 Az újabb kori magyar vers ritmusa; Napkelet 1925/294-310 p. 
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egyes mindig az általánoshoz való viszonyitottságában jelenik meg. „Az egyén közrehatva 
nyeri valódi bevégzettségét" - írja Szász Károly-emlékbeszédében. így Horváth Jánosnál 
is: az egyedi, legyen az egyes mű, költő, író, iskola, mindenkor a többihez, az általánoshoz 
való viszonyításban kerül bemutatásra. S végül, de nem utolsósorban szolgált követendő 
példával Kemény tárgyilagos, higgadtan okfejtő, a kifejezésben sohasem homályos érte-
kező modora, ő , a francia iskolázottságú, azt csodálta Keményben és Aranyban, hogy 
„sem nem németes filológusok vagy absztrakt fők, sem nem csevegő franciák".48 Mint 
írja: „ún. szellemesség nincs bennök. Annál inkább van ész."4 9 

Horváth János szemléletének Aranyéhoz és Gyulaiéhoz kötöttségét érinteni itt nem 
tartjuk szükségesnek. Klasszicizmus-elméletében kifejtett s közismertebb is ez, mint 
Keményhez való viszonya. Egyetlen rövid megjegyzés talán mégsem fölösleges. Van 
vélekedés, amely úgy tartja, hogy Horváth János Gyulai szemléletén át közeledett az 
Arany nevével jelölt klasszicizmushoz. Ellentmond e véleménynek az elébb vázolt 
Kemény—Horváth kapcsolódás is. Gyulai a tanulmányíró Keményt értékelte a legkevésbé, 
hogy ügy mondjuk: belefért mindent-megérteni-tudásába. Horváth Jánosból pedig éppen-
séggel Gyulai núndent-megérteni-tudása hiányzik, és Kemény Zsigmondban alighanem az 
értekező esszéírót tartotta a legtöbbre. Gyulai iránti tiszteletének mélyén ott húzódik az 
embert illető csodálat, amiért az öregedő kritikus még a századfordulón is kitartott 
ifjúkori eszményei mellett. Gyulai kritikusi magatartása vált számára erkölcsi példává;. 
irodalomfelfogását, Keményen s Aranyon kívül, a klasszikusok közül nem Gyulai, hanem 
annak ellenlábasa, Erdélyi János befolyásolta döntően. 

Erdélyi János tudomány felfogása mélyen különbözik Gyulaiétól. , Midőn a tudo-
mányban az aesthetikát védi — írja Gyulainak5 0 — bármennyire irodalmi is, amit mond és 
amint mondja, mégsem tudományos. . . Értekezése ragaszkodás inkább az elmélethez, 
mint elmélet; az érzés, az imaginatio nyelve inkább, mint az elemző, irányadó gondolko-
dásé". Nos, Horváth Jánost éppen ez, Erdélyi elemző, irányadó gondolkodása ragadta 
meg. S miként ő, úgy Erdélyi sem mentes Taine hatásától. A „Pályák és pálmák"-ban 
vallja, hogy a költői gondolat „alá van vetve az idő rozsdájának s mintegy megszíneződik a 
hely és időviszonyok befolyása alatt",51 csakhogy azzal is tisztában van, hogy „az 
irodalmak története itt nem áll meg, hanem, mint minden, ami él, megered az egyetemes 
alapból és fejlik és folytatja magát új meg új alakulásokban hely, idő és éghajlat 
szerint".52 Az ily értelmű fejlés, fejlődés gondolata Erdélyinél Hegel-iskolázottságára 
vezethető vissza; az ő filozófiai élménye mindvégig idegen marad Gyulaitól. Kortársai 
közül Erdélyi irodalomszemlélete Keményéhez áll legközelebb, irodalom és társadalom 
egymásrautaltságát hangoztatja ő is. Hegeltől vett fejlődésgondolatát pedig így vonatkoz-
tatja az irodalomra: „Az irodalom nem is fogható föl másképp, mint történetben, mely 
maga is fejlődés".5 3 És itt, ezen a ponton kötődik Horváth János irodalomfölfogása 
legközvetlenebbül Erdélyiéhez. 1908-as szintéziskísérletében maga is az irodalmi fejlődés 
fő mozzanatait kívánta megragadni. A fejlődés gondolatához, ami a századforduló poziti-

4 ' A kéziratos hagyatékból 
4 ' A kéziratos hagyatékból 
"Erdélyi János: Én, a forma és a próza. Gyulai Pálhoz. Pesti Napló; 1858; jan. 31. 
5 1 Pályák és pálmák; Bp. 1886 405. 
5 1 Magyar lyra ( 1859) lsd. Tanulmányok, Bp. 1890; 25. 
" P á l y á k és pálmák Bp. 1886; 2. 

406 



vista gondolkodásmódjában is benne volt, Horváth János Erdélyi irodalomfelfogásában 
megtalálta a történetiség elvét. Erdélyi fejlődéskoncepciójában fő helyet kap a portrésze-
rűség („Egy századnegyed a magyar szépirodalomból — 1855; Magyar lyra - 1859; A 
legújabb magyar lyra" — 1863), Horváth János a fejlődés egész folyamatát átfogó 
történeti rendszerezésre vállalkozik. 

Fölvértezve hát egy, a magyar irodalmi hagyományban gyökerező irodalomfölfogással, 
Horváth János 1908 utáni tevékenysége arra irányul, hogy szintéziskoncepciójának a 
lehető legtisztább fogalmisággal határozza meg alapelveit. Persze, elébb tudomásul kell 
vennie, hogy tudományos törekvése már nem illeszthető a szaktudomány hazai keretébe, s 
kívülállása szembefordulást, majd szakítást jelent a Heinrich-iskola képviselte iránnyal, és 
szembenállást a kor új irodalmi irányzatával, Adyékkal. 

Az Ady-könyvtől a Minerva-cikkig 

Horváth János Ady s a legújabb magyar lyra című könyvének jelentőségét még 
manapság is szokás le-, illetve túlbecsülni. A könyv jelentősége — úgy véljük — nem abban 
van, hogy Horváth János észrevette s többé-kevésbé helytállóan jellemezte Ady költésze-
tét, hanem abban, hogy tudósi útjának addigi minden eredményét a választott tárgyra 
összpontosítva hasznosítja. Legfőképpen irodalomfelfogásának folyamatszerűségét, a 
szándékot, hogy Adyék lírai forradalmát előzményekből vezesse le. Ezt kísérli meg két 
évvel később is, a Forradalom után című írásában.5 4 

Az Ady-könyvben ez természetszerűleg részletkérdés, de a szintetikus rálátás nem 
jutna érvényre, ha a Petőfi—Arany-kor és Arany-iskola, valamint Ady korának szembetűnő 
különbözőségét ne konstatálná. Meg is teszi. Hibát ott követ el, hogy az Arany-korszak 
jellemzésekor kimondja: Aranyban „ma is az irodalmi fejlődés tetőpontját látjuk". Ám 
kitűnően érzékeli az irodalmi folyamat belső mozgását, Ady nyelvének újdonságát; mint 
mondja, „dolgozatának tulajdonképpeni célja" a „költői kifejezés" meghatározása, s Ady 
nyelvi kifejezési módjának jelölésére a „symbolum"-ban megtalálja a kulcsfogalmat. 
Hibátlan logikával vezeti le a symbolum fogalmát a képes beszédből. Tudománytörténeti 
aspektusból, de Horváth János tudósi szemléletének fejlődése szempontjából is fontosnak, 
hangsúlyozandónak véljük, hogy szükségét látja „némely fogalmak" tisztázásának. Még 
erősebb a fogalmi egyértelműségre való igénye a Forradalom útónban. Stílromantikának 
nevezi azt, amiben — szerinte — a „nyugatosok" összetartoznak; a fogalmat úgy definiálja, 
„mint a kifejezésnek a jelentéstől független, önmagában is hatásos művészi tényezővé való 
kiképzését". Megkülönböztetve reális stílust és stílromantikát, fogalmát végigvezeti a 
magyar költészeten, eljutva Adyékig, kiknek közösen jellemző stílusbeli sajátságát a szó-
ban forgó fogalommal jelöli meg, előzményüket pedig Vörösmartyban. 

Persze, a stílromantika fogalmához való ragaszkodás mást, fontosabbat is jelez, mint-
sem hogy azt mérlegeljük, igaza volt-e Horváth Jánosnak vagy sem. Tízes évekbeli írásaiban 
mindegyre felbukkanó mozzanat, hogy a fogalom egyértelműségét, tisztaságát kéri szá-
mon magától is, másoktól is. Példának okáért Lukács György első kötetéről írt bírálatá-
ban az alapfogalmak (kísérlet, gesztus stb.) definiáltságát hiányolja. s s Lukácsnak 

' "Magyar Figyelő 1912 3. köt 2 0 7 - 2 2 7 
" E g y kötet tanulmány; Bp. Szemle 1911/306-311 
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„egyáltalán nincs érzéke az iránt, hogy egy gondolatsornak másokkal való közlése milyen 
követelményekkel jár. A thema szabatos, egyszerű kitűzése helyett vagy tíz féle változat-
ban veti föl a kérdést; egy-egy sikerültebb szabatos megjelölést magyarázgatásokkal hígít 
fel; homályos tételt egy tisztázatlan célzatú példával még homályosabbá tesz; kiélez 
valami különbséget, amit később jelentéktelennek mond; megindít egy kiágazó gondolat-
sort, de sem a főgondolathoz való kapcsolatát nem világítja meg kellőképpen, sem 
közvetlen eredményeivel nem s z á m o l . . . " Legfőbb kifogása, hogy Lukácsnál a gondolat 
nem rendezkedik el, nem tisztul meg, nem higgad le előzetesen a közlés céljaira. Holott 
„mennél mélyebb, mennél megfoghatatlanabb a gondolat, annál inkább tudnia kell 
meríteni önmélységéből annyi ihletet, hogy cserbe ne hagyja a kifejezést, sem a kényesebb 
elhatárolás finomságaiban, sem pedig ahová a fogalmi beszéd el nem ér, a titkokat rejtő 
lélek megnyilatkozásában". 

Babitsnak is azt veti a szemére,56 hogy a „világirodalom" fogalmát keveri a „nemzet-
közi irodalmi ismeretek" fogalmával, s mert egy-egy helyes mértéket tartó gondolatmenet 
végén „szereti kitűzni a lobogót", szereti hatásossá tenni a tételt, „többet, vagy mást 
mond, mint amit kifejtett". 

Miért e görcsös ragaszkodás a fogalmi tisztasághoz? A számonkérés a maga küzdelmét 
jelzi. Birkózása a fogalmi gondolkodás pontos, egyértelmű kifejezéséért bizonyítéka 
annak, hogy a fogalmakban a tudományos megismerés nélkülözhetetlen eszközeit látta. E 
fölismerése a korszak európai tudományosságnak szintjére emeli. Érdemes egy pillantást 
vetni a kortárs Max Weber tudományfelfogására. A német tudós szerint minden történet-
tudomány fogalmakkal dolgozik. Minden tudományos rendszerezés kísérlet arra, hogy 
tudásunk mindenkori állapotának megfelelően és a mindenkor rendelkezésre álló fogalmi 
képződmények alapján rendet vigyünk a tények káoszába. E megismerési folyamat 
eredménye a fogalmak szüntelen átalakulása, mégsem lehet semmilyen tudományos 
megismerésben lemondani a fogalmakról, sőt: „a fogalmakat éppen azért kell mindenkor 
szükségképpen élesen megfogalmazni, mert tartalmuk szükségképpen változékony."5 7 

Hogy Horváth János számolt-e ennyire mélyen a tudományos fogalmak fontosságával, 
nem lehet tudni. Ismeretelméleti fejtegetésekbe sosem bocsátkozott, de irodalomtudo-
mányon belüli útkeresése határozottan mutatja, hogy tudatában volt a fogalmi pontosság 
követelményének. Bizonyító erejű e szempontból Babits első két kötetéről írott kriti-
kája.58 

írása a hagyatékból került elő, s a közrebocsátó Barta János szerkesztői jegyzete szerint 
1911 és 1914 között keletkezett. Mindenekelőtt fogalmi következetessége emeli kortár-
sainak Babits-írásai fölé. Nem általában beszél Babitsról, hanem konkrét versekhez nyúl. 
Általánosításait innen vonatkoztatja el. Fejlődésbeli különbséget lát a két kötet Babitsa 
között. Ezt igyekszik megragadni, és nem impresszionisztikus-metaforikus nyelven, 
hanem fogalmi pontossággal, tárgyilagos, verseket elemző, mértéktartó szemlélettel. Mód-
szerének fogalom-központúságára ő maga figyelmeztet: „Tárgyalásunk minden újabb lépé-
sében kényszerítés nélkül, folyvást ugyanaz a jellemző szó, ugyanaz a fogalom bukkan 
elénk: a forma, à stílus, s nem lehet kétséges, hogy talentuma meghatározásának uralkodó 
jegyét ezek a fogalmak szolgáltatják." 

" Ismer te tése Babits: „Irodalmi problémák" c. kötetéről lt. 1918. 181 p. 
11 Max Weber: Állam, politika, tudomány Bp. 1970; 67. p. 
5 8 Studia Lit t j raria 1967/3-17. 
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Bírálatának második felében a két Babits-kötet viszonyítására vállalkozik. Az első 
„leíró" — mondja —, a második lírai jellegű, s mivel a líraiságot a költői szubjektumból 
eredeztette, kimondja, hogy a „Herceg, hátha megjön a tél is" szubjektivisztikusabb, 
„tépelődések", válság jellemzi. Mégsem lesz vallomásszerű, megőrzi tárgyi szemléletét, 
megőrzi önmagát „abban az erős sodrású áramlatban, mely napjainkban minden lírai 
próbálkozást az Ady Endrétől vágott mederbe ragad". Babits az „egyetlen társai között, 
kinek művészi gyakorlata Arany János közvetlen hatását, sőt tanulmányozását árulja el". 
Ez a két megállapítás világosan kimondja, amit Horváth Jánoson kívül senki nem látott ez 
idő tájt: azt, hogy Babitsban a magyar líra egyik folytonosságát nem Ady után, nem az Ady 
nyomdokain való továbblépésben kell látnunk; hanem Ady mellett, Adyval párhuzamosan, 
az Arany János-i költészet továbbvitelében. Éles distinkciója az Ady- és Babits-féle költészet 
között nemintuíció,hanem következetes elemezésen alapuló elvonatkoztatás. 

Babits-értékelése nem kisebbíti, hanem ellenkezőleg: növeli Ady-könyvének jelentősé-
gét. A magyar irodalom fejlődésvonulatainak meglátója ő, Ady és Babits irodalomtörté-
neti számontartásával tulajdonképpen arról tesz bizonyságot, hogy irodalomfölfogásába 
kora irodalmiságát is be akarta kapcsolni. Megértésre nemigen talált. Heinrich Gusztávék-
tól elválasztotta tudományfelfogása, a nyugatosoktól irodalomfelfogásának nemzeti klasz-
szicizmus-gondolata. Szakít az EPhK-nyel, 1912-ben létrejön az Irodalomtörténeti Társa-
ság és fóruma, az Irodalomtörténet. Tudósi útja elvezet a napi irodalom színteréről, bár a 
kortárs irodalomra nem szűnik meg rá-rápillantani. Kemény Zsigmondra támaszkodva 
még egyszer nekilendül az Aranytól Adyig terjedő korszak átmenetiségét tisztázni. Majd 
1922»ben, az új, az európai szellemtörténeti irányra figyelő ifjú tudósok frissen alapított 
folyóiratában közli készülő szintézisének rendszerezési alapelveit. 

Horváth János eddig ismertetett szintéziskoncepciójához mérten az 1922-es Minerva-
cikk jelentősége abban van, hogy irodalomfelfogását tisztázott fogalmisággal adja elő. 
Fogalomképzésének szemügyrevétele előtt Max Weber után érdemes idézni Dilthey-t is. 
Történetfelfogásbeli rokonságuk mellett e téren is hasonlóságot észlelünk Dilthey és 
Horváth között. Dilthey szerint „a fogalomképzés nem a tárgyias felfogáson túl fellépő 
normákon vagy értékeken alapul, hanem abból a minden fogalmi gondolkodást uraló 
vonásból alakul ki, hogy a szilárdat, a tartósat kiemeljük a folyamat sodrából."59 

Horváth János fogalomképzése a fenti elven alapul. Következik ez abból is, hogy 
óhajtott szintézisének elvi előfeltételeit a tárgyi hűségben és önelvűségben jelöli meg, nem 
fogad el semmilyen a priori szintéziskoncepciót. 1908-ban még a fejlődés mozzanatairól 
beszélt, most a fejlődés posztulátumait fejezi ki az állandó és változó fogalmával. Úgy 
tűnik, koncepciójának itt rejlik legidőtállóbb része. S e három fogalom: önelvűség, állandó 
és változó — jelölik azt is, minő irányban gondolható tovább szintéziskoncepciója. 
Tudjuk: a maga szintézisének megépítésében Arany koráig jutott. Ennek s további 
munkásságának szemügyre vételét nem tűztük célul. 1922-ig terjedő pályaszakaszának 
alakulását, viszonyát elődeihez s a kortárs európai tudományossághoz igyekeztünk fölvá-
zolni. 

Irodalomfelfogásának azon pontjait megrajzolni, ahol érintkezik Alexander Bernát, 
Lukács György, Riedl Frigyes, Négyesy vagy akár Fogarasi Béla szintéziselképzeléseivel, 
sürgető feladata tudománytörténetünknek. 

5 9Dilthey: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban; Bp. 1974; 534. 
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REISINGER JÁNOS 

IRODALMI GONDOLKODÁSUNK A SZÁZADFORDULÓN 

Horváth János és Babits Mihály 

Az európai kultúra egyén- és műközpontúvá válásával polgárjogot szerzett az értékelés. 
S kettős illetőségével egyre fontosabb szerephez jutott a művészetről való gondolkodás 
kiformálásában. Egyrészt kortársi kritikában, másrészt az utókor visszatekintésében érezte 
hivatásának a műveltségbeli folytonosság biztosítását. 

Kritikát és történetírást sok évszázadig magányos elmék alkottak. így sem mentesültek 
ugyan az értelmiség adott helyzetétől, s a társadalmi intézményesség kötelékeitől. De 
többnyire maguk is művészek voltak, legalább szándékukban többé-kevésbé szabadok. A 
19. század közepe tájától örökükbe mindinkább a kultúra szervezett továbbvitelének őre, 
a tudós lépett. Egy évszázad múltán pedig a tudóst egyre inkább a kutató, sőt, a hírlapíró 
váltja föl.1 

A tudós elődjénél jóval nehezebben függetleníthette magát kora elvárásaitól — társada-
lom, ideológia, „elmélet" követelményeitől. Sőt, annyira megszépítő gazdagság halmozta 
el velük, hogy saját idejét sem élhette igazán, következőleg, azt a múltat sem, melyet 
választás helyett többnyire kényszerű feladata révén mondhatott sajátjának. A tudóstól a 
századvégi államok hatalmi törekvéseiket kultúrformában erősítő reprezentációt vártak. 
Az irodalomtudománytól, mivel tárgyát a reprezentáció alacsonyabb formái közé sorol-
ták, pusztán az uralkodó, természettudományos szemlélet átvételét és alkalmazását sür-
gették. 

A magyarországi helyzet némileg másképp festett. A hazai irodalomtörténetírás első 
iskolája az 1877-ben megindult Egyetemes Philologiai Közlöny körében alakult ki. A 
kiegyezés lassan bocsátotta útjára az iparosodáson alapuló polgári fejlődést, s a természet-
tudományos helyett eleinte történelmi ideológiát követelt az agrár vezetésű társadalmi 
berendezkedés számára. 

A helyzetét átlátó tudós nehéz sors elé nézett ekkor. Tudnia kellett, hogy elhivatásának 
betöltéséhez hazai és külországi egyetem, majd intézményes keret s megfelelő fórumok 
szükségesek. Mindebből pedig lelkiismeretének elvesztése nélkül illenék részesednie, mivel 
— ahogy egyik századvégi irodalomtudósunk vallotta — „napjainkban az egyéni szabadság 
védelme és az állam hatalmának korlátozása a szellem embereire van bízva".2 

Értékelést ismerő kultúra nélkülük - elképzelhetetlen. 
Költségeiket viszont olyan állam állja, mely számot is tart tartozásukra. 

' Vö.: M. Heidegger: Holzwege. Frankfurt-am-Main, 1950. (Különösen a Die Zeit des Weltbildes с. 
fejezetet); W. Heisenberg: A rész és az egész. Bp., 1975. 

1 Bodnár Zsigmond: Csengery Antal (1874). In: B. Zs.: Irodalmi dolgozatai. Bp., 1877.112. 
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A századvégi magyar társadalom érdekütközései a szellem embereinek kedvező mun-
kálkodását súlyosan gátolták. Külhoni iskolákra eljuthatott ugyan a tanulni vágyó ifjú, 
sőt, hazatérve csakhamar két szaklap - az Egyetemes Philologiai Közlöny mellett az 
1891-ben induló Irodalomtörténeti Közlemények - fölnövelő légköre is várta. De hama-
rosan nagy árat kellett fizetnie a készen kapott területért, melyen a nemzeti eszmének 
minden más elvet leszámítoló ügybuzgalma uralkodott. Sokan szürkültek is rajta adat-
gyűjtővé és életrajzíróvá, vagy közéleti férfiúvá. Jó szolgálatot tehettek az elmaradott 
tudomány hézagainak betöltésére, jelentőségének emelésére, s hasznosságuk talán a későb-
biekben még jobban megmutatkozott. De viszonylagos nyugalmuk érdekében a sorsának 
mélyét nem fürkésző, s helyzetének fonákságát önigazoló ideológiával csillapító tudós-
típus megalkotásával végül is nagyobb s károsabb hatással voltak a jövendőkre. Ekkor 
született és terjedt el az a nézet, hogy az irodalomtudóst aprólékos tényismeret, s buzgó 
filológiai bogarászás teszi. Vagy az a másik, miszerint az adott társadalom kedvelte 
művészethez kell igazítania mércéjét, s vele szentesített művésztípus előtt hódoltassa 
tehetségét. S ahogy lenni szokott, akik tegnap lelkiismeretük lecsöndesítésére találták föl 
a könyvtárszobába zárt tudományt, nemsokára mint örök elrendezésre hivatkoztak rá. 
Nevében kérték számon legkiválóbb tehetségeinken a Beöthy-mintázta „nemzeti szellem-
nek" kijáró áldozatot.3 A kevéssé megbecsült Katona Lajoson, az öngyilkosságba mene-
külő Péterfy Jenőn, az őrületbe sodródó Bodnár Zsigmondon át a kivándorlást kereső 
Palágyi Menyhértig széles a sora értékesnél értékesebb tehetségű s szerencsétlen sorsú 
irodalomtörténészeinknek. 

Horváth János: pályakezdés a családi és iskolai örökség tükrében 

Horváth János életpályája hozzájuk képest szerencsésen alakult. Az egyetemre ugyan 
némi nehézséggel, Wlassitsnak, az akkori kultuszminiszternek ajánlására vették csak fel, az 
Eötvös Collegiumba is jó harmadévesen sikerült bejutnia, s az az alig egy év, melyet 
Párizsban, az École Normale Superieur-ön töltött, noha - egyik levele szerint - „gőz-
erővel dolgozott", nem mérhető Szilády, Riedl, Katona megalapozottabb külföldi stúdi-
umaihoz.4 De ha gátló körülmények jelentkeztek is, ezek csak jobban sarkallták az 
irodalmiság mibenlétének egyéni fölfogására, rendszerezésre és fejlődéstörténeti áttekin-
tésre. Eleinte a Budapesti Szemle, a Magyar Figyelő, az Irodalomtörténet fórumai mutat-
ták be s igényelték is tehetségének marsallbotját; de 1923-as, egyetemi katedrára-lépésétől 
fogva a Napkeletbe írt kisebb cikkein kívül minden idejét a magyar irodalomtörténet 
megalkotására szentelte. A küzdés mellett akkor, mikor egyre följebb emelkedett, a 
lemondáshoz is volt ereje. 

Tehetségének eredőiről, műveltségének kútfőiről szerény ismeretekkel rendelkezünk. 
1878-ban született a Bihar megyei Margitán. Az elemi iskolát szülőfalujában, a reálgim-
náziumot 1890-1893 között Debrecenben, 1889-90-ben, majd 1893-87 között Kör-

3 Vö.: Beöthy Zsolt: Irodalmunk és irodalomtörténetünk. Bevezetésül. A magyar irodalom története, 
I - I I . szerk . B.Zs., Bp., 1896.9. 

4 Levele Bartoniek Gézának, az Eötvös Collegium igazgatójának, 1902. V. 19. A kollégiumi hagyaték 
átnézésének biztosításáért dr. Tóth Gábor igazgató úrnak tartozom köszönettel. 
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möcbányán végezte. Nem tudjuk, honnan s milyen jelentős ösztönzéseket kapott ifjabb 
tanulóéveiben; annyi bizonyos, hogy Körmöcbánya, a Felvidék egyik legrégibb, s azidő-
ben négy-ötezer lelket számláló települése múltbéli hagyományaival eleven életet élt, 
iskolái kiváló intézmények hírében állottak. Nem véletlenül küldte ide családja, melynek 
hagyománya egyébként minden bizonnyal jobban fűtötte. Nagyapja Vergilius-fordító, 
édesapja jegyző, aki Arannyal is levelet váltott;5 s ilyen eredetre az irodalomtudós 
mindvégig piétás tisztelettel tekintett vissza. Jól kivehetően hangzott ez szavaiból, midőn 
tudósi munkáját, reá bízott tisztségeit jellemezte. „. . . aki irodalomtörténetet ír, alázattal 
ismeije fel, hogy ő van e kijelölt helyre állítva s fogja fel erkölcsi nagyságát annak a 
viszonynak, melybe ő, a gyarló egyes ember lépni készül ősei nagy történeti közösségével" 
— írta egyszer. „Int és buzdít e névsor a történelmi folytonosság fenntartására: holtak, 
élők és jövendőbeliek nagy, erkölcsi szolidaritásának meleg átérzésére. Int akként élnünk 
és munkálkodnunk, hogy nevünk — ha majd szintén belefoglaltatik láncszemül e sorozat 
folytonosságába — meg ne szentségtelenítse azt és erős kapocs legyen a maga kijelölt 
helyén" — így másszor, szinte kultikus pátosszal.6 

Küldetését azért is vehette kétszeres komolysággal, mert akkori irodalomtudósaink 
zöméhez képest társadalmilag mélyebbről indult. Családja, főként az édesapa korai halála 
után, elszegényedő kisnemesi, kálvinista família. Helyzetükön még a Tisza Kálmán-i 
tizenöt év „boldog békeidős" korszaka sem sokat javított. A fényes külsőségek között 
megtartott millennium tájáról származó szegénységi bizonyítvány hírül adja, hogy az 
özvegy János fiát nem bírja taníttatni. „Sanyarú anyagi helyzete megakadályozná, hogy 
tovább folytassa tanulmányait, pedig nagy hajlandóságot érez a tanári pályához" — szólt 
Wlassits Eötvöshöz küldött ajánlólevele.7 Budapesten is segítségre szorul, például Beöthy 
Zsoltéra, aki „kitűnő szorgalmú és jellem tekintetében is dicséretreméltó ifjú"-nak ismeri 
tanítványát.8 

Franciaországi tanulmányútját, s katonai szolgálatait követően Horváth hamarosan 
tanárnak is áll több budapesti iskolában, majd pedig az Eötvös Collegiumban. 

Megrögzült szemlélet és kibontakozó módszer feszültsége; történelem-, jogszemlélet, s 
müközpontúság; a század eleji esszé 

Tanári működését és annak tanulságait Horváth életművének föltérképezésekor kiin-
dulópontnak vesszük. Iskolai gyakorlata döntően megszabta tudományos szemléletét, 
módszerét, stílusát. Egyfelől elfogadta a századfordulós kultúra, művelődés és oktatás 
rendszerezést előtérbe helyező követelményrendszerét, másfelől, a rendszerezés elevenebb 
elvei után kutatva, élő kinccsé próbálta varázsolni diákjai számára az irodalmat. Már itt 
fölfigyelhetünk életművének alapvető feszültségére, melyet röviden a szemlélet és mód-
szer ellentétével jelölünk meg. Azaz, míg belehelyezkedni próbált a számára kimért világ 
történeti, szokás- és jogrendjébe, a belőlük kivezető megoldásokat is kereste, az irodal-

5H. J. Apró adat Arany Jánosról. In :H. J.: Tanulmányok. Bp., 1956 .463 -465 . 
6H. J.: A magyar irodalom fejlődéstörténete. 1922-1923 . In: A magyar irodalom fejlődéstörténete 

(MIF). Bp., 1976. 68.; Válasza székfoglalásakor. In: Kisfaludy Társaság Évlapjai, LV1.kötet, 1924.144. 
'Kollégiumi hagyaték. Kelte: 1897. VII. 2. 
' Uo. Kelte: 1899. V. 30. 
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miság jegyében. Már 1904-ben, huszonhat évesen jól érzékelte, amit a későbbi Aranytól 
Adyig című könyvében fejtett ki, hogy az iskolának „alapvető feladatai volnának a 
közönség-nevelésben, (de) még ma is irodalomtörténetet, szaktudományt tanít s nem az 
irodalom olvasására nevel".9 Pályája kezdetétől elutasítani igyekezett mindenfajta repre-
zentációra fölkért tudományosságot, szándékkal húzódott a hazai irodalom csigaházába, 
hogy reprezentációs színtérré magát az itthoni iskolát avassa. 

Tanári szemléletéhez és gyakorlatához szorosan kapcsolódnak azok az elvek, melyek 
kitüntetésével első írásaival nagyobb nyilvánosság elé lépett. Báróczi Sándorról készített' 
szakdolgozata (1901), Az új költészetről írott ismertetése (1903), Flaubert- tanulmány a 
(1905) formájukra nézve tanulmány-esszék. Oly műfajt választott és kezdett művelni 
tehát, mely nem nélkülözheti az aprólékos filológiát, a rendszerezett tudást, de éltető 
eleme a gondolatközlés, s ennek folyamata. A filológia helyes alkalmazását Katona 
Lajostól, kiről két cikkben is melegen emlékezett,10 s Arany Jánostól, kit ebben is 
mesterének tekintett, kiválóan megtanulta, de a tudós fő-fő ismérvének a „probléma-
lelemény f' tartván, adatszerű írásoktól is megkövetelte, hogy „a gondolat vezető felsőb-
ségével" kalauzolják végig vizsgált tárgyukon olvasójukat.11 Gondosan kimunkált írás-
müvei megerősítik definícióját, miszerint „Egy értekezés, egy essay nem más, mint a 
gondolatfejlődés elbeszélése".12 Ennek pedig kitéréseivel együtt is tisztának, nyomon 
követhetőnek kell lennie. 

Törekvéseivel legközelebb Babits Mihályhoz jutott Horváth. A szintén tanár, a pszicho-
lógiai, filozófiai stúdiumokba mélyedt költő a lírán kívül bevallottan az esszét sorolta -
későbbi kifejezésével - „az európai költészet thezauruszába" (kincsesházába).13 Szemlé-
leti rokonságuk nyilvánvalóbbá válik akkor, ha a századelő magyar esszéírására néhány 
pillantást vetünk. 

Nagyjából három csoport képviselőit különíthetjük el. 
Az Arany, Kemény, Eötvös örökségét valló konzervatív hagyomány folytatói közül élt 

még Gyulai Pál; Beöthy, Négyesy, Riedl munkásságuk összegzése felé tartanak; s ez első 
évtizedben írja legérettebb tanulmányait Katona Lajos. S melléjük sorakoznak azok, akik 
a két szaklap vagy a Budapesti Szemle s Magyar Figyelő körét alkotják. Esszéírásuk 
azonban — az egy Katona Lajos kivételével — egyre inkább nem az ősök célozta mederben 
halad. Főként az európai kitekintés és a filozofikusság igényét adják föl, természet-
tudományok táplálta elméletek javára.14 

'#. J.: Aranytól Adyig. Irodalmunk és közönsége. Bp., 1921. 33. 
'"H. J.: Katona Lajos. MNy., 1910. 327-329 . ; Katona Lajos irodalmi tanulmányai. It., 1914. 

112-116 . 
1 1 Mindkét idéze t# . / . . Nemzeti klasszicizmusunk irodalomszemlélete (egyetemi eló'adás, 1930/31. II 

félév) c. tanulmányából való. (ItK., 1978 /5-6 . ) A Horváth-hagyaték földolgozásában nyújtot t segítségé-
ért Korompay H. Jánosnak mondok köszönetet . 

17H. / . . Négy kötet novella. BpSz., 1911. 145. kötet. 147. 
1 г B.M.: Az én könyvtáram (1927). In : В. M.: írás és olvasás (ÍO). Bp., 1938. 302. 
14Vö.: Heisenberg, im., 323. A természettudományos alapelveket föltétlen alkalmazó tudósok azt 

feledték, hogy „a természet előbb van, mint az ember, de az ember előbb, mint a természettudomány." 
Heisenberg szerint ez a szemlélet szakította el egymástól véglegesen a tudományokat. „A múlt században 
az a sajnálatos helyzet állt elő, hogy a természettudósok azt hitték, szembeállíthatják nyelvüket a 
teológusokéval, olyan feloldhatatlan ellentétben, amelyben a megértés lehetetlennek látszott." Interjú W. 
Heisenberggel. Mérleg, 1967. 312. 
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A másik két csoport szándékában e két súlyos mulasztás betöltése áll. Az egyik, a 
Nyugat esszéírása a honi kultúrértékeket az egyetemes kultúrértékek áramába kívánta 
bekapcsolni, a másik, az Athenaeum vagy a Vasárnapi körrel jelezhető csoportosulás pedig 
filozófiai mértékű kritikára törekedett. 

Szerzői mindkét esszéformát alkotásnak tartották. Lukács György „intellektuális köl-
teményekről" beszélt.15 Nyíltan vagy rejtetten, a honi tudomány vagy általában a tudo-
mányosság elleni küzdelem egyik formájaként könyvelték el az esszéírást. Az utóbbiról 
azt tartották, hogy a legmegbízhatóbbnak látszó tudományos eredmény is gyorsan elavul-
hat, s különben is, az életnek csak parányi szeletét ragadja meg, míg ezzel szemben az 
olvasót legnagyobb kételyekben hagyó esszé is maradandó lehet, ha érzékletesen tárja fel 
a század emberének egyetemes bizonytalanságát. A Nyugat esszéírását a légbevesző 
stílusfutamokon kívül rendszerezett tudásra törekvő tartalmasabb tanulmányok is ellen-
súlyozták, legalábbis megindulása idején. Ignotust Babits, Fenyő Miksát Schöpflin. Az 
előbbiek követőit a sejtetés és szimbólumkeresés készakartsága nem kis veszélyekbe 
ragadta. Hasonlóképpen állt a dolog az Athenaeum körével, melynek életérzését, s éppen 
az esszével kapcsolatban Mannheim Károly fejezte ki találóan: „ . . . é p p e n ennek az 
irodalmi formának a lényege az — írta róla — , hogy akár egy individualitást addig elemez, 
míg az az esetlegesnél többet jelent, s tipikussá, szimbolikussá válik, úgy hogy rajta 
keresztül az élet egésze sejthető."1 6 

Az élet egészére utaltsága valóságos médiummá avatta az esszét élet és művészet, 
tudomány és költészet között azok számára, akik létüket fenyegetve érezték. Nem 
véletlenül került ki legtöbbjük a hazai zsidóság sorai közül. A század első két évtizedének 
hazai esszéírását általánosan jellemzi, hogy fogalmilag pontosabbá vált azoknál, akik 
erősebb támasztékú világot tételeztek, jelképekben, utalásokban gazdagabbá azoknál, akik 
ilyen biztosítékot nem érezhettek. Előny is és hátrány is volt egyszerre mindkét magatar-
tás. Mindenesetre hatásos kihívást jelentett mindenik a száraz és könyvtárszobába zárt 
tudományossággal szemben. 

Horváth, aki szaktudósnak készült, de tanár is volt, hamar érzékelte a helyzetet. Tollat 
is ragadt, s legjobb kritikáit (valóságos kis esszéket) Ambrus, Babits, Ignotus, Lukács és 
Schöpflin köteteiről készítette, körvonalazva és megigazítva saját tevékenységét is az 
összemérésekkel.17 Nem kétséges, származása, neveltetése, műveltsége, a tradíció hozta 
Babitshoz közel, akit épp azért dicsért, mert „sok nemes tradítiónk iránt mutat nemcsak 
rokonszenvet, hanem tiszteletet is".1 8 Szintúgy elvitathatatlan, hogy közben a tudomá-
nyosság válságáról mindketten tudomást vettek, de nem annyira, hogy hagyományáról 
egészen letérjenek. Kettejük gondolatilag, de nyelvileg is tiszta esszéírása mellé csupán 
Varga Béla, Fülep Lajos, s talán Schöpflin Aladár és Ambrus Zoltán munkásságát 
emelhetnénk. 

15 Lukács György: Levél a kísérletről (1910). In:L. Gy.: Ifjúkori művek. Bp., 1977. 320. 
16Mannheim Károly: Georg Simmel mint filozófus. HSz., 1918.11.196. 
' 7 H . J. recenziói: Lukács György: A lélek és a formák. Egy kötet tanulmány. Bp$z„ 1911> 145. k. 

306-311 . ; Ambrus Zoltán: Vezető elmék. It., 1913. 4 7 3 - 4 7 7 . ; Ignotus (kézirat); Schöpflin Aladár: 
Magyar írók. EPhK., 1917. 6 4 2 - 6 4 6 . ; Schöpflin Aladár: Magyar írók és Babits Mihály: Irodalmi 
problémák. BpSz., 174. k. 1 5 0 - 1 6 0 . ; Babits Mihály: Irodalmi problémák. It., 1918. 181-186 . 

" B p S z . , i m . , 1 5 9 . 
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Horváth mind a Nyugat, mind az Athenaeum esszéírásától idegenkedett. Az előbbit a 
„könnyű ötletek mesterének"19 , Ignotusnak írásmódjával tette egyenlővé, az utóbbiban 
Lukács György módszere szúrhatott szemet neki. „. . . örömmel üdvözlünk egy komoly 
gondolkodót — írta róla - . De olykor mintha kelletlenül éreznők az elmélet nyűgét, az 
elméletét, mely rendkívül akart, s pironkodva fogadja a tényleges, hétköznapi ered-
ményt." „Egyáltalán nincs érzéke az iránt, hogy egy gondolatsornak másokkal való 
közlése milyen következményekkel jár. A téma szabatos, egyszeri kitűzése helyett vagy 
tízféle változatban veti föl a kérdést; egy-egy sikerültebb szabatos megjelölést magyaráz-
gatással hígít föl ." Bírálatából világosan kitetszik az is, hogy az 1908-tól az irodalom-
történetnek mint önelvű tudománynak alapjain dolgozó Horváth a tiszta irodalmi vizsgálat 
veszélyeztetését látta soraikban. „ . . . a műalkotás nem tárgya, csak ürügye a kritikának, 
nem célpontja a vizsgálatnak, csak túlvilági igazságok leszűrő eszköze" —jellemezte tovább 
A lélek és a formák írój át ? 0 

Nem mintha a konzervatív kritikával elégedett lehetett volna. S noha Gyulai és Beöthy 
hagyatékát éppen nem vetette el, eléggé meggyőződött róla, hogy századvégi irodalom-
történetírásunk nem mérte föl alaposan nemzeti kultúrkincsünket, s ebből következőleg 
nem is állította azt a nemzet valamennyi polgára elé teljes súlyával és gazdagságával. ,,Ez a 
kor dobta el magától a kritika népszerűtlen fegyverét. A kultuszával ellenkező jelensége-
ket megfigyelni, saját irodalomtörténetét megírni: ez a kor mulasztotta el."2 1 Oly 
szellemi tékozlást sejtett ebben a mulasztásban, melynek kihatása az élet egyéb terüle-
teire, s így a magyarság sorsára is végzetes lehet. Még a hozzá közeli Babitsot is e 
fölismerés jegyében rótta meg „paradox formuláiért", „metafizikai játékaiért", mivel az 
„irodalomtörténet nagy realitásához képest" könnyűnek találta ezeket.22 

Más szemlélet nevében ítélt mindegyik jelenségről. Babits szemléletében az irodalomtör-
ténet, s ilyen mértékben a történetiség nem játszott döntő szerepet. Csak kultúrát teremtő 
idők tanulságait szívta mélyen magába. A 19. század elejétől a történelemben csupán 
„szervezett erők gépi világát" látta,2 3 s így magát az addigi folyamatot is véletlenektől 
árkolt, kusza, kiismerhetetlen folyamatnak érzékelte, mesteréhez, Schopenhauerhez hason-
lóan.2 4 S benne a magyarság sorsa még nagyobb rejtélynek tűnt előtte. A történész a polgári 

1 9 It., im.,186. 
2 °BpSz., 1911. im., 309., 310., 307. 
2 'Aranytól Adyig, im., 31. A kultuszokról egyébként mindig elítélően nyilatkozott: „Sajnos, nálunk 

éppen a legnagyobb értékek gyakori sorsa a magát ünneplésekben kiélő „kultusz", mely eltanulható 
jelszavaknál s retorikai alkalmaknál ritkán eredményez többet . Rendesen előidézi azonban csak 
némiképp eltérő nézetűek ellenszenvét s észrevétlenül a tagadás felé szorítja őket. Kultusz és hovatovább 
kialakuló ellenzéke közt így vész el közön-kézen egy-egy nagy értékünk, melyet kevesebb zajjal, több 
egyéni elmélyüléssel a maga kisebb-nagyobb körében kiki ápolhatna és terjeszthetne." H. ] . : Ady-
múzeum., Napk., 1925 .189 -190 . 

2 2 I t . ,1918 . , im. , 194. 
2 3Ő. M.: Az európai irodalom története (1933-34) (EIT). Bp., 1957.445. 
2 " Tévesen vélik Babits filozófus-sugalmazójának Bergsont (Dienes Valéria és mások) vagy Taine-t 

(Fülep Lajos, Horváth János, Zsigmond Ferenc és mások). Kant, a neokantiánusok, de legfőképp A. 
Schopenhauer hatot tak rá legerőteljesebben. Babits Schopenhauert élete végéig „a világ egyik legnagyobb 
szellemének" tartot ta (Vö.: B. M. „beszélgető füzetei"-ből. Nagyvilág, 1977/8.1211.) és Ny., 1911. im., 
57. A kérdés kimerítő elemzését ld. Rába György: Az induló Babits költői „előhangjai". I tK., 
1 9 7 9 / 5 - 6 . 5 2 8 - 5 5 3 . 
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liberalizmus ideológiáját ismerheti föl nála, a szociológus pedig föltárhatja ennek belső 
ellentmondásait. Ezekre tanulmányunk végén még visszatérünk. 

Mennyire másként vélekedett vele szemben Horváth, aki oly hamar magáévá tette 
Aranynak az „organikus fejlődést" idealizáló tételét!2 5 Történetszemléletét mélyen átitatta 
a folytonosság megőrzésének reménye. Az államét a jog, a kultúráét a szellemi élet 
fejlődésének törvényei szavatolják, tartotta. Szemléleti különbségükre éles fényt vet Róma 
történelmi szerepét illető állásfoglalásuk. Ha Babits Asbóth Jánoshoz, Bodnár Zsigmondhoz 
hasonlóan Róma hatalmában az egységes, egyetemes európai kultúra időleges biztosítékát 
látta, Horváth, Beöthyt követve, a magyar fejlődésnek is mintául szolgáló nemzetállamot 
tekintette benne. Babits a középkori katolicizmust, Horváth a „római patriotizmus nagy 
példája nyomán" kibontakozó humanizmust és reformációt tartotta örökösének. S 
jogrendiségünk mögé, Werbőczy közvetítésével, szintén az Impérium tekintélyét vonta, 
kultúránkat pedig a renaissance utáni irodalomtörténettel állította tudatos, „nem-vegeta-
tív" szerveződésnek.2 6 A 19. századi történeti konzervativizmus eszméit kovácsolta újra 
szemléletében, mely — a Konservatives Denken írójának szavával — „azokat a területeket 
fogta át szemével, melyeken a népszellem csendesen ható erői dolgoznak, melyeken — 
akárcsak az erkölcs és szokások területén, a vallási és kulturális együttélésben — nem a 
szervező, hanem az organikus erők teszik a leglényegesebbet".2 7 

Az irodalomtörténet „nagy realitását" Babitsnak szegező Horváth, úgy véljük, nem 
mérlegelte eléggé a másik, a költő állásfoglalását. A szerint a tudomány szerint ítélte meg, 
melyet Babits ténytudományként értékelt, s tolt félre, s helyette irodalomelméletet, a 
viszonyok tudományát kívánta művelni. Elsősorban „filozófiai kritika"-ként számon tartott 
esszében. 

Hasonlóképp említett kortársaihoz, ő is az irodalmi művek közé sorolta az esszét. 
Kritikai szemléletét kedves szavával „attitűd"-nek, maga tartásnak mondotta, mit „az élettel 
szemben az vehet föl, ki minden élmény okát magában keresi".2 8 Az él kritikai magatartás-
sal, aki bírálatának folyvást fölmerülő tárgyait régtől magában hordozta, és el is próbálta 
helyezni viszonyítási rendszerében. Az esszé belső sugalmazását Babits semmivel sem 
tartotta erőtlenebbnek a líráénál. Lényegeredete, a tárgyiasságot fokozottabb alanyisága 
kifejezésének érdekében pajzsként maga előtt tartó szemlélet is a lírához közelíti. 1910-ben 
Babits beszél is „lírai kritikáról", Péterfy pályáját elemezve, kinél a,készakart objektivitás 
voltaképp éppen a túlságos lírai érzékenység kifolyása".29 Babits esszéje, akárcsak lírája, 
szándékában tehát az egyéniség teljes létének kifejezését célozza, bármiről ejtsen is szót. A 

2 SH. J . : Nemzeti klasszicizmusunk irodalomszemlélete, im., „A szellemi élet fejlődésének vizsgálói jól 
tudják, hogy a fejlődés folyamata szerves menetű:gyökérből törzs, törzsből ágak állanak elő, s ágak alól a 
törzset, törzs alól a gyökért büntetlenül kivágni nem lehet. A fejlődés új jelenségeket hoz létre, de 
ugyanakkor nem ítéli halálra a régit." H. J.: Tudományos Gyűjtemény, Napk., 1923. II. 655. 

26H. J.: A magyar irodalmi műveltség megoszlása. Bp., 1936. 6 - 7 . ; „Próféták által szólt rígen . ..." 
(1943). In: Tan., 60.; A Hármaskönyv irodalomtörténeti jelentősége. In: Berzeviczy-emlékkönyv. Bp., 
1 9 3 4 . 4 1 - 4 5 . 

2 2К. Mannheim: Ideologie und Utopie. Bonn, 1929. Vö. különösen a „Bürokratikus konzervativiz-
mus" és a „Konzervatív historizmus" c. fejezetekkel.; Uő: Das konservative Denken. In: К. M.: 
Wissenssoziologie. Berlin. 1 9 7 0 . 4 0 8 - 5 6 5 . 

2 '3. M.: Az irodalom elmélete (1919) (IE). In: „Mindenki újakra készül. . ." szerk. József Farkas. Bp., 
1 9 6 7 . 8 3 4 - 9 0 4 . 

2 9В. M.: Az irodalom halottjai. In: 10, im., 32. 
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legkiválóbb:Ágoston-, Kant- s SzecAenyr-tanulmányait alkalom szülte. Az 1911-esJátékfi-
lozófia jó előre megadta igazolásukat: „A legkisebb ablakon át, mely a szabadba nyíl - írta 
benne - , végtelenig látni. A világ összefügg és akármiről van szó, mindenről szó van."3 0 

Igazában két irodalomértőre figyelt: Aranyra és Péterfyre. Aranyban azt a „mellékesen" 
•tudóssá is fejlett költőt tisztelte, aki „erkölcsi emlékezetével" képes magához vonzani 
minden jelentős múltbeli élettényt anélkül, hogy az értelmezés labirintusaiba bocsátkoznék. 
Péterfyt „nemesen objektív esszé-stílusáért" méltányolta. „Ő volt az - mondotta róla 
1919-es Irodalomelméleté ben - , aki a keserű igazságokat jobban szerette, mint a neki tetsző 
igazságokat."31 

A Gyulai-Salamon Ferenc-féle irodalomtörténet-írást azonban távolról sem tüntette ki 
oly figyelemmel, mint Horváth János. Még Erdélyi Jánosért sem lelkesedett, kit „esztétikai-
lag oly kevéssé fogékonyának tartott. Nemkülönben a „szegény" Beöthy Zsoltért, kinek 
„asszociációit", „szép mondatait" már tanítványaként sem sokra becsülte.32 Az efféle 
tudományosság erélyesebben figyelmeztette, mint az Horváthot, arra, hogy a fakticista 
tudomány csak a tényekkel bajlódik, s ezeket érthetővé teheti anélkül is, hogy a valóságot 
megragadta volna. Erre célzott egyébként filozófus-barátja, Zalai Béla, egyik, 1904-ben 
hozzá írott levelében: „ . . . én azt hiszem, mi tönkreolvassuk magunkat. Mi elvesztjük 
magunk alól a talajt, mert szerencsésen kikapáltuk már az örök analysis-kapával. Chamber-
lain mondja valahol, hogy minden tudomány annyit ér, amennnyit egy más tudomány 
számára ér. - Én pedig azt mondom, hogy azért nem ér egy tudomány se semmit, mert 
mindenik egy másik számára ér csak valamit."3 3 

A pozitivizmuskettős hatása\ 
az egyik: a művészet szerepéről vallott elméletük 

Mennyit ér hát Babits és Horváth János tudománya? Milyen tudományosság az övék? 
Ha elődökre, mesterekre kellett hivatkozniuk, kisebb súllyal emlegették a „céhbelieket". 

Irodalomszemléletük kialakítására legtöbbet nagy írók, nagy költők vallomásaiból merítet-
tek. Babits Irodalomelméleté ben azt fejtegette, hogy „nagy költők nyilatkozatai többet 
érnek, mint szaktudósok efféle munkái,"3 4 s példaként Eckermann Goethéjét s Flaubert 
levelezését emelte ki. Horváth pedig — akinek 1905-ös tanulmánya épp e levelezésből 
rekonstruálja a francia író belső fejlődését — a magyar irodalomtörténet tanulmányozóinak 
„klasszikus íróink irodalmi tanulmányait, bírálatait, emlékbeszédeit" ajánlotta. Gyulai, 
Kemény, s kivált Arany János értekező prózáját, „mert nála elmélet és gyakorlat tökéletesen 
együtt járt" .3 5 Hasonló határozottsággal hangoztatták e mindenkor megszívlelendő köve-

, 3 0 ő . M.: Játékfilozófia. In: Ezüstkor. Bp., 1938. (EK). 46. 
3 1 10, im.,41. és IE., 866. 
3 ! 10,57.; 154., 277., EK, 17. 
3 3 Kelte: 1904. V. 18. Zalai Béla levelei. Közli Beöthy Ottó. Kritika, 1975/8.6. 
3 4 „. . . nem irodalmat, de tudományt akarunk. Nem szabad az irodalmat szórakozás tárgyává tenni, 

ellenkezőleg: a kutatás tárgyává. - Ez megint ne könyvtudomány legyen. Ne értekezéseket olvassunk 
róla, de őt magát olvassuk." - B. M.: IE, 835. Az Eckermann-beszélgetések kiemelésére ld: Hamvas Béla: 
Hozzászólás. In: A mai filozófia. Bp., 1944. 10. 

3 5Я. J.: Nemzeti klasszicizmusunk irodalomszemlélete, im. és Uő: A magyar nemzeti klasszicizmus 
irodalmi ízlése. Egyetemi előadás, 1928/30 és 1945/48. In : Tan. 419. 
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telményt, mint kortársuk, Eliot, aki kategorikusan kijelentette, hogy „csak azokat a 
kritikusokat érdemes elolvasni, akik maguk is alkotnak és jól alkotnak abban a művészeti 
ágban, amelyről beszélnek".3 6 

Mindazáltal irodalomértésüket mélyen átitatta a 19. századi pozitivizmus öröksége. Az, 
melyből végül is kiemelkedtek, a működésük lényegeként fölállított „tisztán irodalom-elvi 
értékeléssel" (Horváth). De pályájuk elején egy ideig annak a tudományok rangsoráról 
vallott elképzelését dédelgették. Horváth 1905-ösFizuéerí-tanulmányában érintette, Babits 
1910—11-ben került közel hozzá. Eszerint a comte-i, renani tan szerint az irodalom (a 
művészet) nem több dokumentumnál, melynek nincs is más föladata, mint hogy építőköve-
ket gyűjtsön meglátásaival az élet egészét értelmező pozitív filozófiának. S az irodalomtörté-
netnek csupán tudatosítania kellene azt, amit tárgya, az irodalom kibányászott. Flaubert-t is 
megérintette e tan, hiszen „mélyreható elemzéseiben" azért munkálkodik együtt művész és 
tudós, mert számít rá - kommentálja mély beleérzéssel Horváth - , hogy a hangyaszorgalmá-
val gyűjtött „temérdek részletet, a ké,ségtelenül biztos adatot" egy boldogabb kor majd 
„összegzi és kivonja belőle a világra szóló velőt, azt az általános érvényű filozófiát, melyről 
Comte Ágost és Renan álmodoztak."3 7 

Babits még közelállóbbként igenelte ezt. Tehette, hiszen a modem művészetelméletek 
hármas útját — a biológiai, pszichológiai, normatív esztétikák századfordulós helyzetét — 
elég jól ismerte. A spenceri játékelmélettől, mely a művészetet a túlságos életerő megnyilvá-
nulásának, fényűző feleslegének tartotta, egyenes úton jutott el a szellemtörténeti pszicho-
logizmusig. Amit Horváth Comte, Renan nevével jelzett, Babits Schopenhauer, Nietzsche 
törekvésével kapcsolt egybe. A természettudományok fejlődését megirigyelve, úgy vélte, 
hogy azok a fizikától (a biológián, kémián, fiziológián át) a pszichológiáig elegendő 
fokozatot emeltek a törvények és általánosítások kapaszkodóján, hogy a „tudóst szinte 
észrevétlenül vezetik át a filozófiába". Ez a magyarázata, hogy Európa legtöbb filozófusa 
természettudósként kezdte pályáját. Babits később kiválóan érzékelte, hogy a lánc a 
századelő bálványozott pszichológiáján megszakad, s nincs út tovább, az etikába. Schopen-
hauer és Nietzsche gondolkodásában azt ünnepelte, hogy ők nem természettudományból, 
hanem „emberi müvek" tanulmányozásából értek át a filoî'ôfiâba, s annak etikai magjába.3 8 

Babits a két szemlélet összekapcsolását szorgalmazta: egyetemes és mégis egyedi 
filozófiát akart. Ugyanilyen egyeztetés foglalkoztatta a vele egyidőben elmélkedő marburgi 
neokantiánus filozófust, Heinrich Rickert-et is. Ténytudomány helyett ő is valóságtudo-
mányt kívánt, a természettudományok egyetemesítő eljárását a történettudomány egyedie-
sítő eljáíásával egy szintre próbálta hozni egy normatív, az értékek érvényességét megokoló 
kultúrtudomány keretében.3 9 

t 
3tT. S. Eliot: The Function of Criticism. (1923) In: Selected Essays, London, 1932. 31. 
3 7 Я . J.: Flaubert Gusztáv. BpSz., 1905. 124. k. 151., 156. A voltaképpeni pozitivizmus hatásáról 

szólva nem szabad felednünk, hogy e szellemirány az európai gondolkodástörténet mélyén állandóan 
kísértett. Kérdés például, hogy Kant és Hegel nem tévesztette-e össze a helyes megismerést az abszolút 
tudással. A tudományok összeillesztését célozta Descartes és Leibniz egyetemes tudománya is, az „ars 
combinatoria" valamint a „charachteristic universalis" megfogalmazásában. A középkorban kivált Duns 
Scotus, a keresztény ókorban pedig Justinus martyr mutat pozitivizmusra valló elképzeléseket. A 
dolgozat célkitűzése azonban nem engedi, hogy ilyen mélyen nyúljunk a történelembe. 

3 'В. M.: Nietzsche mint filológus. Ny., 1911. II. VIII. 1.57. 
"Heinrici Rickert: Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft. Magyarul: Kultúrtudomány és 

természettudomány. 1923. 
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Az első világháború után, a Veszedelmes világnézet című tanulmányával kezdődően 
Babits is e normatív álláspontra helyezkedett, de 1910-1 l-ben még más izgatta. A 
megoldást akkor még az emberi szellem fejlődésének művekből kibontakoztatható rajzában 
látta. A szellemtörténet eredeti célkitűzései szerint: abban, hogy a „külső", historikus 
történet mellé vagy helyébe meg kellene alkotni az emberi valóságtudat történetét. Ez lenne 
az igazi életfilozófia — elmélkedik а Nietzsche mint fílológus-Ъап és az Életfilozófiában —, 
„mely egyéni és mégis általános, s épp ezért sohasem unalmas; sőt, szenvedéseimben esetleg 
vigasztaló, nagy érzelmi hatásával akaratomat is irányítani képes, termékeny életfilozófia", s 
ez készen is áll „a nagy költők műveiben. S a nagy életfilozófusok csak annyiban voltak 
azok, amennyiben nagy költők is voltak. Most már feltehetem a kérdést (egyelőre elég 
Utópikusán): nèm jöhetné-e egy nagy tudós, aki e sok-sok nagy költőnek elszólt életfilozó-
fiáját egy hatalmas rendszerré tudná önteni, s ezáltal tudománnyá tenni? aki azt, amibe a 
költSi ihlet belátott, a tudomány számára értékesítené? A gondolat tán nem egészen 
lehetetlen s sok nagy filozófus részben valósította is (elsősorban Schopenhauerre gondo-
lok)."4 0 Ugyanaz á „világra szóló velő" tűnik f a tehát nála is, miht Horváth esetében. 

Kétségkívüli ez öföklött pozitivista művészet- és tudományelmélet kéttőS árcot mutat; 
legalábbis következtetési lehetőségeiben. Egyrészt a művészetet mint különleges megisme-
rési módot fölértékeli, mivel mással nem helyettesíthető. Másrészt gyorsan viszonylagosítani 
is akarja ezt a megismerést, nehogy esetleg szembekerüljön a „pozitív tudomány" meglátása-
ival. Inkább árhyalnia, előkészítenie kell azokat. S így a fönnálló világgal sem kerülhet 
lényegileg szembe, vagy ha időlegesen igen, hamarosan egyensúlyba kell vele jutnia. 

Horváth Járíos munkásságában ez az alapvető művészet- és tudományelméleti kétarcúság 
erősen érezteti hatását. Miközben ugyanis a művészi kifejezés formai autonómiáját védi, s 
önelVű irodalomtudományt követel, egyfelől kevéssé sikeres műveket fölértékel, másfelől 
minden, az adott élettel, annak erkölcsi normáival, szokás- és jogrendjével szakító művésze-
tet valódi (tehát formfii) érdeme alá szállít. Az előbbire Vargha Gyula, Herczeg Ferenc, 
Bartóky Józsefi Tormay Cecile stb. érdemen felüli méltatása lehet jó példa, ai utóbbira Ady 
s a szimbolista líra elmarasztalása.41 

Érdemes legalább az utóbbi kérdésnél kicsit hosszasabban időznünk, mielőtt a másik 
pozitivista örökségre rátérnénk. 

A keltejük közötti legfőbb ütközőpont egyik őtdala \ 
Szimbólum és szimbolizmus', Ady fogadtatása 

Mert magá Horváth is többször és büszkén vallotta: Az új költészet címmel, 1903-ban 
megjelent cikke a szimbolizmus, a szimbolista líra első magyarországi ismertetése, megelőzi 
Ady Új Vérsek-)èt, s talán az kása költőre is hatott.4 2 

4 0 fi. Af.: Életfilozófia. Ny., 1911. III. 16.602. 
4 1 Vö.: H. J.: Jeléntís a nagyjutalomról és a.Marczíbáhyi mellékjutalomról. AkÉr t . , 1924. 7 3 - 7 9 . , 

Vargha Gyúla.BpSz., 1932. 225. k. 365-402 . , Hérczeg Ferenc. Irodalomtörténeti Füzetek, I. 1925., 
Egy szeplő Hefczeg Ferenc stílusán. MNy., 1918. 140-141. , Bartóky József. Napk., 1923.1. 8 9 - 9 0 . , 
Forgács és Semper idem. (Bartóky József új könyvei). Napk., 1927. 363-366. , Tormay Cécile: Ember 
a kövek közöft (1911), A régi ház (1914). In: Irodalomtörténeti Füzetek, V. 1926. 1 4 - 1 9 . 

**H. J.: Az í j költészet. BpSz., 1903. 113. k. 300-308 . , Ady Endre életrajza. Napk., 1924. 
8 0 - 8 5 . , Ady. Egyetemi előkdás, 1932/33. Kézirat. 
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A cikk Horváth irodalomszemléletének fejlődése szempontjából is fontos megnyilatko-
zás. Segít többek közt eloszlatni azt az elteijedt vélekedést, hogy Adyt s a nyugatos irányt ő 
a nemzeti klasszicizmus fegyverével szorította volna félre. 1903-ban nehezen találnánk a jó 
öt évvel később körvonalazódó elmélet nyomára. S ha Ady ekkor lépett volna föl, Horváth 
részéről valószínűleg épp olyan fogadtatásban részesült volna, mint 1910-ben,azAdy sa 
legújabb magyar lyra keltezésének évében. 

A könyv tehát a hét év előtti dolgozat egyenes leszármazottja. S az előzményt akkor már 
rendszere is erősítette, s ez valóban megkötő erőnek bizonyult. De rendszerhez ragaszkodni 
tévedések kockázatával is: legalább tiszteletet parancsol. Méltánytalanul járt el a szakiroda-
lom Horváthtal, mikor ezt a tiszteletet nem adta meg neki. S ha tévedett, nemcsak tévedett 
Ady megítélésében, alapos elemzést nyújtott, s nemcsak támadta a költőt, hanem a 
körülötte dúló vitákban védte is oly hatalmasságoktól, aminő Tisza István, Rákosi Jenő, 
Angyal Dávid volt.13 Nem volt ez kevés; annyira legalább nem, hogy megfeledkezzünk róla. 

A szimbolista költészettől, még jóval Ady föllépte előtt tehát, azért idegenkedett, amiért 
a 19. század kedvező fogadtatása után a századforduló gondolkodói s költői is némileg 
idegenkedtek. A bizalmatlanságot fél évszázad egyre mélyülő társadalmi válsága szülte. 
Tanulságosan világítja meg ezt az irány németországi fogadtatásáról szólva Németh G. Béla, 
midőn Lange pályáját elemzi: „A szimbólum teremtés Lángénál is, Vaihingernél is az ismeret-
és értékbizonytalanság legyőzését volt hivatva szolgálni — mondja —. Míg azonban az előbbi 
még hitte, hogy a jelképekkel sikerül, bár szubjektív módon, de abszolút érvénnyel ismeretet 
szerezni és teremteni, az utóbbi eleve fikciónak tekintett minden ismeretet és reá épülő 
értéket, amelyet nem valóságos volta igazol, hanem életfenntartó funkciója."44 

A jelenség okát nem is a szimbolizmusban, hanem a szimbólumok történeti módosulásá-
ban, nem is a 19. században, hanem az európai kultúrtörténet jóval előbbi szakaszaiban 
tanácsos keresnünk. A keresztény ókor kiemelkedő gondolkodója, Szent Ágoston követel-
ményül áhította, hogy „először meg kell mutatnunk a módját annak, hogyan állapítható 
meg a beszéd sajátos vagy képletes értelme". (De doctrina Christiana, III. 10. 14.) S ha 
fölszólít erre, az azt jelzi, hogy korában, az isz. 4—5 század fordulóján a hagyomány alapját 
képező biblikus jelképek egységes értelmezése nem létezett már. A negyedik század Nagy 
Konstantin-i fordulata valóban a lehető legnagyobb zavart támasztotta a kereszténység 
gondolkodásában és szokásaiban. A patrisztika az eredeti hagyomány olyan fokú eltorzulá-
sát mutatja, hogy bízvást vélhetjük úgy, hogy ama mértéktelen szimbólumteremtések 
fészkét, jóval a középkori és a romantikus művészet előtt, ez a kor rakosgatta össze. Nem 
véletlenül jegyezte meg egy 18. századbeli német gondolkodó még e folyamat tetőződése 
előtt, hogy „művészetünkben és tudományunkban arra törekszünk, hogy véletlenül se 
értsenek meg". S nem baj, hogy nem értjük egymást, mert az egyetemes igazság helyett 

4 3 „Lehet, hogy a tudományos szempontú vizsgálat meddőnek látszik a cselekvő, harcos kritikához 
képest, ha egykorú jelenségekről van szó: mindamellett, még ha nem sikerül is egészen (mert 
elfogulatlannak lenni sokkal nehezebb, mint a leghiggadtabb ember is gondolná), valami kis gyakorlati 
eredménye ennek is lehet: legalább is annyi, hogy a küzdő felek részére megvilágítja a csatateret." H. J.: 
Válasz Rqsticus megjegyzéseire. MFigy., 1912. 83. Vö. még: Uő: Komjáthy Jenő. lt., 1912. 11., A 
Greguss-jutalom. lt., 1913. 1 8 4 - 1 8 8 . , lt., 1913. 3 0 5 - 3 1 5 . , Nyílt levél a Szerkesztőhöz. It. , 1913. 
4 9 7 - 4 9 8 . 

44Németh G. Béla: A szimbolizmus eszmei befogadásának előkészítéséhez. FilKözl., 1976/1. 
45. 

420 



mindenki a maga igazát tekinti igazságnak. Az igazságkeresés kora után az önigazolás kora 
következik.4 5 

A romantika messianizmusa már voltaképpen azt juttatta kifejezésre, hogy mindenkinek 
a maga szimbólum világát kell megteremtenie. Schleiermacher szimbólum-meghatározása 
(„az, amiben valami mást ismerünk fel") az egyes ember elvárását és elhatározását 
kanonizálta. Azóta beszélhetünk az értelmezések végtelenségéről, s joggal, mert nincs 
művészet, melyet maradéktalanul értenénk. Az irodalmi és filozófiai gondolkodás a magyar 
századfordulón már ennek jegyében vetett számot a helyzettel. „Nem a szimbólum a fontos, 
hanem a szimbólum funkciója" - jelentette ki Zalai Béla, aki „a rendszerezés problémájának 
megoldását" látta benne. {Szellem, 1911/2. 184-186.) Lukács György az igazi kultúra 
ismérvének tartotta, ha világában „minden szimbolikussá válik"- „Adynál a szimbólum a 
fontos, annyira, hogy benne él a szimbólumaiban, élete is szimbólum lesz, de nem csak 
szimbólum, hanem mindennél fenségesebb dolog: szimbólum! " - írta Babits Adyról.4 6 

Ady változó szimbólumtartalmaiból Horváth János egy egész világkép megrendülésére és 
összeomlására következtetett. Diagnózisa pontos volt, legfeljebb a betegség okára adott 
válaszát tekintve tévedett. (Jegyezzük meg azonban: 1909-ben még nem láthatta az érett 
Ady válaszát). S így Ady-képe mintha azt sugallaná: bizonyos dolgok evidenciája nem 
kétséges, ezek nem kérnek okvetlenül „szimbolista sejtetést". A jelentéktelen Bartóky 
Józsefről azért írt később melegen, mert „szimbólumai nem vágják el a valósághoz tapadó 
gyökereit".4 7 Ady valóságtudatát a verseiből nyersen kiolvasható életmódból, erkölcsiség-
ből eredeztette, formát és tartalmat, a klasszicista esztétikai kánonnak megfelelően, 
szétválasztotta, s az utóbbit túlságosan végletesnek találta ahhoz, hogy a maga számára is 
valóságnak ismerje el. Érvelésének mindenkor tárgyilagos hangja mögött ilyen jelentékeny 
szubjektív elem húzódik. Ady prófétaságát a modem művészet messianisztikus túlzásaival 
azonosította, nem állított vele szemben viszont oly megoldást, olyan kivezetést az ember 
válságából, mely a válságot az Adyénál tisztább tudattal érzékelte volna. Bizonyos mértékig 
ismerte csak el ezt a válságot. S így egy művészi végletesség szülte érzésnek tulajdonította 
azt, ami egyre egyetemesebb érzés lett a korban. Megoldást úgy akart szolgáltatni, hogy 
közben lefokozta, lecsillapította, csaknem megszüntette ezt az érzést. 

A pozitivizmus másik öröksége; nemzetjellemtan és szövegközpontúság ellentéte 
Horváth fejlődéstörténeti rendszerezésében 

A nemzetjellemtan jegyében. Ez második nagy öröksége, melyet a 19. századtól kapott, s 
akkor, amikor Babits a lehetőség szerint igyekezett mennél jobban függetlenülni tőle, ő 
állhatatosan kitartott mellette. Majdnem úgy vette át, s őrizte, mint mestere, Beöthy Zsolt. 

Csakhogy nemzetjellemtanok közt nagy a különbség. S még inkább azzá válik, ha 
irodalmi próbatételükre kerül sor. 

4 s A szimbólumértelmezéseknek történeti összezavarodását tesszük szóvá, s nem azt az elvet, mely 
szerint gondolkodásunknak szüksége van szemléleti képekre-szimbólumokra. Ez utóbbival kapcsolat-
ban Id.: I. Kant: Vallás a puszta ész határain belül. Bp., 1974. 372-373 . 

46Lukács György: Esztétikai kultúra. In: im., 436., В. M.: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére. 
In: B. Adyról. Dokumentumgyűjtemény. Bp., 1975. 131. 

41 H. J.: Bartóky József. Im., 89. 
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Kétségkívüli a folytonosság Beöthy irodalomtörténet-írása, 'történet- s jogszemlélete, 
meg a Horváthé között. (A kettejüket még szorosabbra fűző kapocs: Négyesy László mun-
kássága). E folytonosság iránti rokonszenvből Hórváth professzora helyét többnyire az 
előzmények figyelembevételével, s nem a következmények hatásával jelölte meg. Állásfogla-
lásain mit sem változtatva, Beöthy művét mindvégig vállalta. Az 1908-as Irodalmunk 
fejlődésének fő mozzanatai-ban „az irodalomtörténet-írásnak ma leghivatottabb képvise-
lője "-ként említi. 1912-ben „sokfelé tekintő figyelmé"-t dicséti. ^S-ösA^gyesy-tanulrm-
nyában is kedvező véleményt hangoztat róla.4 8 

A közvetlen elismerések mellett a legalább ilyen korai vagy még korábbi közvetett 
megnyilatkozások azonban azt engedik sejteni,- hogy Horváth a Öeöthy-fék hemzeti elvű 
irodalomtörténetet meghaladottnak hitte. Ennyiben igaza vàn Êarta Jánosnak, aki szemléle-
tük gyors széttávolodáSát gyanítja.4 9 „A nemzeti eszme irodaidni szerepének tudományos 
története — tanúskodik róla az i-920-as évtk eleji FejlődéstörÜhet — sajnös - máig sincs 
megírva, s ném is lehet addig, míg az elsáféndÖ feladatot àzon é§yízefti kijelentéssel oldjuk 
meg, hogy hiszen az egész magyar irodáörii a nemzeti erő a&otoa! Épp a hemzeti érzés 
kívánja meg, hogy t'ötténetét ne intézzük él ily kínyilattkozíat&áte^ftg, hanem időt és 
munkát szenteljünk genezise megismerésének. Talán ezért ft erftyedt-el oly igén, mert azzal 
áltattuk, hogy öröktől fogva megvolt s itrfegvân öntudatlanul is - áiibíl csak egy lépés a 
közönyös vélekedésig, hogy tehát akkor is megvan, ha nem törődünk veié."5 0 Jól kiviláglik 
ebből, mennyire elégedetlen volt a fiépftélfízfeti irány hozományává! De másfelől - épp 
azért lehetett elégedetlen, mert számára te meg „elsőrendű feladat1' mâradt, amit az gyatrán 
töltött be. 

Az irodalom önelvűségének követelményét toldotta hozz£. Hallgátólagosan Beöthy 
ellen is fördult, s rendszerének eleven feszültségét is megnyert«'vele. Nyorftai a legkezdetekig 
kalauzolnak vissfca, huszonhárom évesen kottHátőcziSándoréig. 

Korát messze méghaládó igénye ennek a szakdëlgofcatként éikészített tanul-
mány-esszének az, hogy irodalmi Szôvêgèk értelmezésében mindenekelőtt nyelvi (nyelvé-
szeti) szempontokat érvényésítsen. Előrerhutató az a törekvése is, hogy korszak, irány, stílus 
átfogó elemzése helyett irodalmi műSlkotáSt heiytez fejtegetéseinek középpontjába. S ezen 
keresztül előnyösei jut el amazokhoz is. , 

Ha Bárócziját áláposan tanuimányofcflk^ oekaformában későbbi NÊtgyar irodalomisme-
retének, s egyáltalán egész, máig példát rtyfcjtö hagyatékának megállapításait találjuk meg 
benne. 

Elsőül a köznapi beszéd és az irödaimi ttyelV beszédének megkülönböztétését emelhetjük 
ki tanulságai közül. Horváth BáfócZi éfde&éül tudja be, hogjr „már nem úgy ír, ahogy 
beázél". Majd hözzáfűzi: „Arránt tollat - Ve.Sz kezébe, rriegVjb|átj», mit írjon le vele, 
megválogatja tartalomra (jelefttés-áfnytÖátok) még alakra (izéf hgttglÉás, héngsúly, elrende-
zés): váfásztékessága öntudatos: Ö afcéísá jpfófcaíŐnk, aki â frjreîretfn itVfivéáZi földolgozás 
anyagát látja, tóflek stQiina i^tzán művészi- gorid eredménye".11 E „iflegVálogetást" tartja 

4 bH. J.: MIF, 16., Cyulai Pál mint köftő, f t , , 19Í 2,-539., NégyëSy László. Ift: Négyesy-emlékkönyv, 
szerk. Pintér Jenő. I9.3l! 3., de hasonlókáppenfGyulal Pál. Kismonográfia. t927/28. Kézirat. 

' 9 Bar ta János: A mester nyomában. It., 1958. 195. 
5 0 Im. , 177. 
s 1 H. J.: Báróczl Sándor. BpSz., 1901.107.k. 220. Vö. egyébként Beöthynek häsonkj.de kellően meg 

nem okolt véleményét: B. Zs.: A szépprózái elbeâeélés a régi magyar irodalombán. 1886-1887 . II. k. 70. 
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Horváth később is voltaképpeni irodalmi igénynek. (Közbevetésül : aNyugat „stílromantiku-
sai" fölött is álért tort pálcát, mert úgy vélte, „különös művészek, kik a nyelvet éppen 
legértékesebb, megkülönböztető elemeiben gyilkolják ily barbár érzéketlenséggel".52) 
Mindegyre célul tűzte maga elé, hogy az irodalom sajátos nyelvét kiemelje a hétköznapi 
beszéd nyelvéből, s átalakulásának poétikai jegyeit leírja. 

Másodszor, mivel az alkotásfolyamat fő elvévé a tudatos nyelvi szerkesztést tette, 
értékvonatkoztatásokat is fölállított. A régi prózastílust megtestesítő Kónyi munkásságához 
éppúgy hozzáveti a Báróczi-félg stílust, mint az újhoz, Kazinczyéhoz. A magyar próza 
értékvonatkoztatási tengelyeként itt jelenik meg először Pázmány Péter műve, melyről majd 
Fejlődéstörténetében, s A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig-ben fűzi tovább 
gondolatait. Petőfi- s Ady -könyvében hasonlóképp elemzett.53 Megállapításai általános 
szinten egybéesnek a Saussure-tanítvány Bailly stilisztikájának megfelelő fejezeteivel, 
melyek a művész tudatóiságát hangsúlyozzák (az avantgarde meg-megújuló hullámai 
idejében!), s elővételeZik a későbbi struktutalizmus, New Criticism s orosz formalizmus 
irodalomszemléletét. („A forma, mely a formátlanság utánzását erőlteti, önmagát semmisíti 
meg" - vallótta Yvor Winters.) Irodalom szemléletének ily vonásaiban Horváth nemcsak 
párhuzamosan haladt (az általa aligha ismert) legjobb külföldi irányzatok képviselőivel, de 
sok esetben meg is előzte őket.5 4 

Harmadszor, Báróczijábaú az irodalmi fejlődés, fejlődéstörténet később fölnevelt magva 
is meghúzódik. Legközpontibb törekvését fóglalta le csakhamar. Irodalomszemlélete ennek 
elveiben, arányaiban bontakozik ki legelevenebben. Életművének oly gerince, melyhez még 
korszakmonográfiái, verstani művei, vitázó cikkei is függelékként kapcsolódnak. Érintsük 
hát kicsit bővebben. 

Báróczi-tanulmányáriak tanulságaiból kiviláglott, hogy az irodalom nyelvi mivoltának, 
autonómiájának mekkora ftgyeBínet szentelt. Láttuk, műközpontúsága megnyitotta előtte 
az esztétikai értékelés lehetőségét. Fejlődéstörténeti szintézisének minden ízében az 
esztétikai mérlegélést azonban uralkodóvá nem tehette. Az erővonalakat az irodalmi tudat, 
ízlés stb. alapján szociológiai tendenciákkal kellett érzékeltetni е. На Irodalomtörténetében 
Babits a maguk egyéniségét maradéktalanul kifejező „szimbólumegész"-en mérte a művé-
szet világát, Hotváth csaknem ellentétes, koílektivitás-elvü nemzetjellemtant hangoztatott. 
Egyes mű, egy és alkotó annyiban éídekelte csupán, amennyiben az egy-egy fejlődési vonalat 
megköt, továbbvisz, beteljesít. Fejlődéstörténetében pl. Kisfaludy Károly és Vörösmarty 
Mihály egyazon szinten foglal helyet, lévén, hogy az előbbi életműben ugyanannyi 
fejlődésvonalat tár föl, mint az utóbbiban. A korai, műközpontú szemléletet kiszorította 
műfaj, stílus, rrtozgalom, irodalmi élet rajza. (Ez irodalomszociológiai szemlélet ellen a két 
világháború között, Babitson kívül, Hamvas Bélaküzdött legerőteljesebben).5 5 

" Я . J.: A „Nyugat" magyartalanságairól. MNy., 1911. 67. 
"H. ].: Bátócri .... ., 202., MflF, 9 4 - 9 5 . , Ady s a legújabb magyar lyra. 1911. 33-62. , Petó'fi 

Sándor. 19267 8 9 - 9 0 . 
5 4 „ . . . le littérateur . . . fait de la langue un emploi volontaire et conscient (on a beau parler 

d'inspiration; dans la création artistique la plus spontanée en apparence, il y a toujours un acte 
volontaire) . . . " Bailly: Traité de stilistique française. I. Paris, én.2 19. 

s 5 „Közönség nélkül . . . nincsen irodalom" jelentette ki leghatározottabban A magyar irodalmi 
műveltség kezdeteiben (lm., 26.). Vö. még: MIF, 64 -66 . ; Hamvas Béla: Scientia sacra, f rás és 
hagyomány. Ath., 1941. 374. 
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De nemcsak az esztétika kap keveset szintézisében, kívül rekednek rajta kultúrmorfoló-
giai tanulságok is. Tudvalevő pl., hogy bizonytalan szövegi megkötöttsége miatt a szóbeli 
művészetet sehol sem tárgyalja részletesen. E kirekesztést Horváth az esztétikai megítélhe-
tetlenséggel magyarázza. De amennyire jogosult lehet az egy-egy esetben, annyira hibásnak 
véljük általánosítását. Nemcsak a szövegrongálások, kiadási manipulációk miatt. E veszé-
lyeknek ő is meglehetősen tudatában van, másként nem figyelmeztetne nyomatékosan, 
nehogy „szentírásnak vegyünk minden nyomtatott betűt". Inkább azt róhatjuk föl, hogy 
írott művek olvasmányokbeli megőrzése éppoly torzító hatásokkal keveredhet, mint a 
„szövegezésre" nem jutottaké.5 6 

Ezek figyelmen kívül hagyása ütközteti ki a kultúrmorfológiai szemlélet hiányát. Nem 
tekintélyként hozzuk föl ezt a módszert, melynek újkori knndulása valahova Goethe korára 
nyúlik vissza, s a századelőn Spengler, Otto, Oexküll, Driesch, Plessner, s különösen 
Frobenius munkásságában nyilatkozott meg. Az említett Rickert például „e történelmi élet 
egyetemesítő élettanát" logikai megalapozásában elvetette és megcáfoltnak tudta. De 
fölismerése őt sem mentesítette egy-egy kultúra mibenlétének, fejlődési törvényeinek 
megállapításától. Közel ezer esztendő irodalmának áttekintése Horváthtot még inkább 
ösztönözhette volna erre.57 Szabatos elemzéseiből azt a távlatot, hátteret, mélyebb 
lelki-szellemi tendenciák átélését hiányoljuk, amely oly megragadóvá teszi Katona, Babits, s 
főleg Péterfy esszéit. 

Annál is inkább hiány ez nála, mert a társadalom valódi összetartó erejét a „vegetatív 
életmódot" fölváltó tudatos kultúrfunkcióval azonosította, s közvetítettségének fokozatai-
ban valamennyi irodalomtudósunknál mélyebbre s minden aprólékos tényre hatóan látott. 
A következtetések levonásával minden valószínűség szerint azért késlekedett, mert művét 
egyébként is megkésett műnek tekintette, s nem akarta befejezetlenül hagyni. Az 
„általános magyar"5 8 irodalomtörténet fejlődésrajzához is akkor fogott hozzá, amikor ez az 
egyetemesség sem szellemileg, sem területileg nem létezett már. Régi irodalmunk történetét, 
verstani dolgozatait bocsátotta közre, s a Nyugat, az izmusok kívül rekedtek szemhatárán. 
Nem csoda, ha a két világháború közötti „ideges irodalmi világban" A középkori magyar vers 
ritmusára bántó visszhang is felelt .5 9 

Babits Mihály: az európai kultúra látványa a líratörténet fényében 

Mennyire más gondok és gondolatok izgatták Babitsot! Ő az irodalom valamennyi 
lényeges kérdését a líra kérdéskörébe vonta, s annak 20. századi „halálában" a magára 
maradt ember életlehetőségeinek megszűkülését mérte föl. Szóbeliség és írásbeliség kapcso-
latát Horváthnál éppen ellenkezőképp látta. Számára a szövegezés megjelenése egyik jele 

S 6MIF, 26. Nem is szólva arról, hogy mit is ér az az irodalom, amelyet „könyvbó'l írtak, 
könyvbe"? (Arany János: összes prózai munkái és versfordításai. Franklin, én. 766.) 

5 7Vö.: H. Rickert, im., Hamvas Béla: Kultúrmorfológia. ProtSz., 1935/6. 279-286. 
stH. J.: Export-import. Napk., 1923. 150. 
59#. J.: Forgács és Semper idem., im., 264., „. . . erre a filológiai skolaszticizmusra herdálják el az 

életüket, ma, ma olyan emberek, akiknek nagyobb, komolyabb mondani valójuk is lenne, éppen -
ma!" A szótagszám tudománya. H. J . : A középkori magyar vers ritmusa. Literature, 1929. 30. H. 
aránytalanságait Babits is kifogásolta: B. M.: Szellemtörténet. In: EK, 220—221. 
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volt annak, hogy a lírát, az emberi lélek legmélyebb kifejezésformáját az idő kitépte tánccal, 
énekkel, zenével való őseredetéből. Jól tudta, hogy irodalmi tudatról, ízlésről, közönségről 
akkor beszélnek kiváltképpen, ha a „magas költészet" hallgat, s némaságát zajjal próbálják 
elütni. Az igazi művésznek az alkotás csendjéhez a dadogáson keresztül visz útja, nem a 
hajdani görögség vagy a középkori „zengő ünnep" légkörében él, leghitelesebb beszéde 
ezért solüoquium, magánbeszéd. „. . . minden vers önmagunknak szól",6 0 vallotta saját 
líráját igazolandó, s közben a meghaladhatatlan korszakok legjelesebb alkotói kötötték le 
figyelmét, Dante, Shakespeare, Szent Ágoston, Szophoklész, Goethe. Művükben a világ 
„enciklopédikus" teljességét, „szimbólumegészét" csodálta. 

A művészet, szerinte, fiktív világot állít, ,hazugságok paradicsoma", de éppen ezzel a 
sajátosságával fejleszt figyelmet, mely modem világunkban sajnálatos módon sorvadásnak 
indult. Holott a művészi transzformáció egyes szakaszaiban is a fantázia kombinációi és a 
variációbőségek a legfontosabbak. Mindazonáltal úgy vélte, hogy „az irodalom nem 
szórakozás, hanem eszköz a gondolatok kialakítására".61 Az irodalom — vagy ami egy volt 
előtte, a líra - változásainak okát a „gondolatok ritmusának változásában" fedte föl, mely a 
stabil világra építő hasonlatok kora után az egyre bizonytalanabb világ kifejezésére a 
metaforák szeszélyes gazdagságát hozta el. Poétikáját az egzisztenciafilozófiához közeli 
lételmélettel támasztotta alá, középpontjában az időbeliség kérdésével. A lét rejtélyét 
ugyanis abban látta; hogy „egyedül az ember az, aki inkább él a nincsben, mint abban, ami 
van."61' Platón, Ágoston, Bergson filozófiáját ezért tanulmányozta behatóan. Világszemlé-
letének egyre etizálóbb volta azonban nem az utóbbi hatásán épült tovább — kimutatását 
Rába Györgynek köszönhetjük - , mivel a kortárs francia értelmiséggel egyetemben ráérzett, 
„hogy a bergsoni intuició csak igen ingatag menedék az intellektuális nihüizmus ellen" 
(RaTssaMaritain).63 Az egyén szilárdabb, az egyéniség megalapozottabb magatartáslehető-
ségeit kereste — Az európai irodalomtörténet szavával — „a világra vetett Robinsonok" 
korában.64 

így jutott el mind biztosabban oda, hogy azt a szokás-, művelődés- és kultúrértékek 
legjavát kiszűrő asszimilálásban találja, élheti, s kifejezésében örökítheti meg. Időszemlélete 
múltszemléletet foglalt elsősorban magába, s akként többször érintenie kellett a költői 
hagyomány legkiteijedtebb területét, a népköltészetet. Tanulmányunk befejezéseképp 
idevágó nézetét mérjük a Horváthéhoz. 

Az ütközőpont másik oldala: a népiség, a népköltészet értékelése 

A művészi hagyomány kérdésében Babits, az irodalmi palingenezis hirdetője, közel állt 
{Jorváth-hoz. „A líra — mint maga a lélek, melyet kifejez - mindig összefügg önnön múlt-
jával és gyökeresen nő ki abból, ez a lényege" - írta. Az izmusokat a tradíció elhanyagolá-
sával és az öneszmélés, az önvizsgálat hiányával vádolta. De nem tartogatott kedvezőbb vé-
leményt a népies törekvések aktuális helyzetével kapcsolatosan sem. A népköltészet tör-
téneti alakulását pedig kevéssé idealizálón értékelte, mint Horváth. 

6 "B. M. Filozófia és irodalom. (1923) Közű Gál István. Vigília. 1975/9. 592. 
" I E , 875. 
6 2 EK, 34. 
4 3R. Maritain: Les Grandes amitiés. Paris, 1963. 111-112 . 
44В. M.: EIT, im., Bevezetés. 
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Bonyolult, sokrétű problémához érkeztünk, melynek időszerűségét, mint megannyi 
másét, a romantika adta meg és sugározta a.jövendőkre. 

Nem mintha a népköltészetnek nem lett volna már bizonyos kultusza azelőtt is. önként 
és fokozatosan következett ez abból, hogy az európai civilizáció történetében két kultúra: a 
paraszti (falusi) és polgári (városi) kikristályosodott. Természetszerűleg fejlődött a vonzódás 
is a háttérbe szoruló, de világában épebb kultúrához, melyet rendesen Montaigne nevé-
vel kötnek egybe, noha Dantéig, Theokritőszig, ha nem régebbre nyoipozhatnánk ősök 
után. 

De elméletté, méghozzá az egész költészetet átfogó teóriává kétségkívül a romantika 
emelte. Azon belül pedig főként a német romantika első ké( szakasza, f^erder a népek 
„vadságával" hozta kapcsolatba költészetük frisseségét. Fichte pedig, hogy csak a másik 
jelentős és nagy hatású gondolkodót idézzük, megkülönböztette az „eredeti" és az 
„utódnépeket", a germán és a román népeket, s az utóbbiaknak elkorcsosult költészetet 
tulajdonított. Mindegy miképp: népdalgyűjtésekkel és hamisításokkal és átformálásokkal, 
önkéntelen és tudatos stilizációval: a népköltészet iránya rövid időn belül Európa majd min-
den nemzetének művészeti, politikai tényezőjévé vált. Különösen Magyarországon, hol ez 
utóbbi szempont módfölött emelte hatását. „Alig is van a modern európai irodalmakban 
nemzeti klasszicizmus — értékelte Horváth János —, mely a naiv népiből oly sokat s oly 
mélyről merített volna, mint a miénk." Igaz, tehetnénk hozzá, a „szemtanú"-Arany és 
Erdélyi János az áldások mellett az átkokat is jócskán érezték. „Alig van fogalom — írta az 
egyik —, mellyel írók és közönség nagy része oly kevéssé jött volna tisztába, mint a nem 
régiben felkapott, de a divatból már is tünedező népiességgel." „Nem az a fő — toldotta meg 
a másik —, hogy népi legyen a költészet, hanem az, hogy legyen, ami rendeltetése: 
művészet".65 

Kiválóan összefoglalták, amit Babits változatlan érvénnyel hangoztathatott tovább. 
Tőle, a Cigánydal szerzőjétől az egyszerűségre-törekvés már pályája kezdetén sem állt távol; 
rendíthetetlen ideál-voltában azonban, s kivált a népieskedés kezdődő átfajulása idején, 
aligha hihetett. Népies-kortársai áldották mintájukat, a népköltészetet, mert az, úgymond, 
kerüli a körmönfontságot, meditativ okoskodást, s a kifejezés bonyolult technikáját. Ezzel 
szemben Montaigne is följegyezte már, hogy „az egyszerű nép szereti a cifraságot, mert nem 
szokott az erős lelki táplálékhoz", s Kodály, néhány évvel Babitsot megrovó cikke után, ma-
ga mutatta ki, hogy a népdalok díszítő hajlításai, melizmái a régiségben „mindennaposak 
lehettek".66 Az a bizonyos „egyszerűség", „természetesség"; „eredetiség" tehát, amit a 
népiesek, élükön Erdélyi Józseffel hirdettek, joggal tűnhetett Babits szemében önnön 
költészetük laposságát tisztára festő igazolásként. Irodalomtörténetének bevezető lapjain ő 
is szóba hozta a cifrázatok kérdését, s az igazi „egyszerűséget" arra tudatosan törekvő 
alkotók műveiben mutatta föl. A „népköltészet babonája" elleni harcának jellegzetes 
dokumentuma, hogy egyik 1909-es, Nyugat-béli kritikájának néhány részletét, mely Michel 
Bréal Homérosz-könyvét ismerteti, változatlan formában másolja bele negyed századdal 
későbbi Irodalomtörténetébe. 

6 SH. J.: A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Bp., 1927. 5., Arany, im., 945., Erdélyi 
János: Válogatott Művei, Bp., 1961. 332. 

" M . de Montaigne: Essays, I. 26., Kodály Zoltán: A népdal feltámadása. PN, 1918. X. 22. (К. Z.: 
Visszatekintés. Bp., 1964. 14 -17 . ) , Uő: Zene. In: A magyarság néprajza, IV. k. Bp., én. 3 4 - 3 5 . 
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Keresve sem találhatott volna nagyobb támadási felületet önmaga ellen. Noha nem 
mindenestül utasította el, sem elméletben, gyakorlatban a két világháború kpzt buja 
reneszánszát élő népiességet. Még előbb két cikkben is mély elismeréssel adózott Frédéric 
Mistral talentumának. Illyésről a?ért vélekedett kedvezően, mert a népiességet egy jegyként 
sikeresen oltotta lírájáig. Igaz, Erdélyi v e r t e i t - ha lyhetijnk a Fe lver te ién düjiödt 
visszaemlékezésének - még a kommün előtt „erőtlenségükért" visszautasította, s később is 
sokat csatázott vple, de a? 1930-as években nem eHsmerçs híján való gesztust is tett feléje. 
Sértő Kálmánt iSffigyelemre méltatta, habár tudta, hogy szerzeményeiben a „sok sujtás és 
cifrázás" „megöl j testvérét,az egyszerűséget". 

Mert az egysgerűaf g, isroétejjük, Babits lírasj*mlélate szerint korunkban csupán tudato-
san kivívott егефрёпу lehet. Megengedi ugy»n valami ősi, primitív népi művészet létét is, 
szorgalmaz is valamiféle „visszatérést" hozzá,6 7 de egyetemes szabályozó erőként nem 
ismeri. A régi adottság a történet folyamán vágyott céllá alakult át, melynek elérése annak a 
legfontosabb, aki Híján van vele. Theokritőszről, a „művelt városi ember lírájáról" írta 
Irodalomtörténetében: „ez a városi költő minden falusi költészet őse ma. A mezei idill a 
városi ember lírájából született meg. Nosztalgia szülte . . . " Ugyané könyvében Homéroszról 
szólván az „ős egyszerűségéhez való „művészi visszavágyódást" „stili;dló nosztalgiának" 
nevezi. Szabatos megfogalmazás, melyet az 191 l-es I f j ú Vörösmartytól kezdve, melyben a 
költő népiességre fogékony „végtelen stilérzfkéf' emelte ki, magában, hordozott.6 8 

Kései költészetében; a Botozgató, a Balázsolás, az Ősz és tavqsz között, Az elbocsátott 
vad, a. Csillag után, a Karácsonyi ének, az Çuchçrçztio, s .a legnagyobb, a Jónás Könyve 
világában ilyen végtelen sf/tf>zékkel hajolt í múltba, szokás-, műveltség- s kultúrtörténetébe, 
elveszett hite helyett69 az emberi összetartozá», részvét közösségébe, hogy onnan az egyes 
ember megalapozottabb életlehetőségeit keresve, magatartást, kedves szavával, „attitűdöt" 
nyerjen. 

Az első világháborút követően tanulmányírói szemléletének, költői mesterségének 
összetartó ereje lett %z a kultúra-tudat, melynek maradéktalan megtestesítése/rocfa/omrör-
ténete. Gondolkodásában az említett Rickert-en, s a többi neokantiánuson, Laskon, 
Windelbandon, s az élete végéig csodált Schopenhaueren át visszatért az örök normákat és a 
pillanatnyi kötelességeket kiegyenlítő königsbergi mesterhez, esztétikai gondolkodásában 
pedig a Faust végsoxait író Goethéhez. Nagy példákhoz, kétségtelen. De lenyűgöző szellemi 
erejükkel a kultúra/tudatot nem bástyaként növesztették-e már ők is maguk köré? Védeke-
zésükkel vajon nem teremtçttek-e követőik számába még mérhetetlenebb akadályokat? 

Ezekkel a kérdésekkel, s a Horváthot, Babitsot követő nemzedékeknek ezekre adott 
válaszával kell majd folytatnunk irodalmi gondolkodásunk további alakulását.7 0 

6 1 Vö.: Ny., 1914. IV. 1. 488-489 . , Ny., 1916. XI. 6. 718-722 . , Ny., 1932. I. III. 1. 281-283. , 
Erdélyi József: Fegyvertelen. Turul-kiadás, én. 9., 38., 66 -67 . , 109-111 . , 113-121. , 122., 129., 146., 
147., 150., 158., В. M.: írók két háború közt, Bp.„. 1941. 128. és sk., 140., Keresztül-kasul az 
életemen, Bp., 1939. 42. 

6 'В. M.: EIT, im., 60,, 18., 10, 76. 
" Vö.: F. J.: fiók vallomá^ú. В. M. Magyarország 1923. XII. 8. 5. Idézi: Rába György: im., 528. 
7 0 Tanulmányunk egyik fejpzete egy készülő nagyobb munkának. 
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RÓNAY LÁSZLÓ 

LÁTOMÁS A PUSZTULÓ ÉS ÖNPUSZTÍTÓ VILÁGRÓL 

Babits Mihály : Elza pilóta, vagy a tökéletes társadalom 

„E regény témája már a háború alatt foglalkoztatott — íija regénye utószavában az 
író, s maga a mű 1931 elejétől fogva készei, várta az utolsó simításokat." 1933-ban jelent 
meg végső változata, a korábbi folyóiratközlés nyomán az író szinte teljesen átdolgozta, 
„az újságban megjelent szöveg szinte vázlatnak tekinthető" — mondja Schöpflin Aladár.1 

A Nyugat nagy költői közül Babits elsők között fordult szembe az első világháborúval. 
A Magamról című szonett-ciklusban - megjelent а Nyugatban 1914-ben — már fölvillan 
az elembertelenedésnek az a tragikus érzése, mely majd az Elza pilótáról írott regényben 
nyeri el végső megfogalmazását : 

S e zord napokban, mikor olyan olcsó 
a lélek s törik, ki hajolni nem tud, 
s mint sok halottnak már külön koporsó, 
sok élőnek már külön élet nem jut, 

csak népbe-hadba; míg a drága korsó 
(a test) zuhanva, drága bora nem fut 
szét még nagyobb Egységbe, hol utolsó 
csöppjét is elnyeli egy végtelen kút; 

A háború, a kollektív szenvedés és pusztulás iszonyatos kijózanodása volt annak a 
nemzedéknek, mely büszkén hirdette az emberi személyiség kivételes, egyedi voltát, s 
amely az individualizmus büszke gondolata jegyében bontotta ki zászlaját. Babitsék 
generációja úgy érezte, a szó elveszítette hatását és értelmét, aRecitatív keserű sorait papírra 
vető költő fájdalmasan sóhajt föl egy kollektívabb szándékú önkifejezés lázálmával vívódva: 
„Ó, miért nem lettem én muzsikus? !" A Ma, holnap és irodalom című tanulmányában, 
1916-ban pedig mintha az Elza pilóta, vagy a tökéletes társadalom mondanivalóját 
sűrítené össze egyetlen mondatba: „Az egész világ egy iszonyú szervezet, minden ifjúságot 
megőrlő, minden szabadságot kizáró: és napról napra jobban szervezett az irodalom is, 
munkák és érdekek, keresletek és kínálatok szervezete, ahova éppolyan lépcsők és 
összeköttetések vezetnek, mint minden más társadalmi szervezet belsejébe." Ez az „iszo-
nyú szervezet" válik majd a regény keretévé, mely nem egyszerűen negatív végkicsengésű 
utópia, hanem a kapitalizmus korszakának és berendezkedésének egyik' legfélelmetesebb 
bírálata is. 

1 Schöpflin Aladár: Babits Mihály új regénye. Nyugat 1934. II. 5 3 4 - 5 3 8 . 
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Babitsnak bizonyára jó oka volt, hogy az első világháború idején megfogalmazott 
tervét végül is regénnyé alakította. Nyilván belejátszott a mű megírásának folyamatába az 
1929-ben kirobbant világválság, amely addig soha nem tapasztalt méretű munkanélkülisé-
get és létbizonytalanságot szült. Az 1930. szeptember 1-i hatalmas tüntetés alapjában 
ingatta meg a bethleni rendszert, s a nyomában következő Károlyi-kormány már erősebb 
hangsúlyt helyezett a külpolitikai tényezőkre: Magyarország is részese lett annak a hatal-
mas méretű harcnak, mely megindult az európai országok között, s előrevetítette a 
következő világháború árnyát. Babitsnak az utószóban elmondott fenyegető, látomás-
szerű jóslata, mely szerint „megvalósulhat az örök harc világa is, rövidebb idő alatt, mint 
hinnők", nagyon is reális történeti fölismerésekből forrásozott. S tíz év sem kellett hozzá, 
hogy igazolódjanak szavai: „Szédületesen haladó korunkban a képzelet nem röpülhet oly 
messze, hogy a fejlődés pár év alatt túl ne röpülné". 

Valóban figyelmeztetés, „intés" volt e regény, hatása azonban alig volt. Megjelenése-
kor, 1933-ban a világválság hullámai kezdtek lecsillapodni, s a költő félelmetes felismeré-
seit a meghaladott, irreális utópiák közé sorolták kortársai. Az „Örök Harc korának" 
fenyegető képe messzebbre távolodott. S akkor, 1933-ban alig figyelt föl valaki arra, hogy 
e regényében Babits voltaképp elsők között fogalmazta meg a fasizmus ideológiájának 
leleplező, szarkasztikus rajzát. Abban a néhány sorban, melyben összefoglalja Kamuthy 
úr fejtegetéseit (Első fejezet a könyvről, amit Schulberg professzor olvasott), mintha az 
Untergang des Abendlandes látomását élesztené föl,2 de nem Spengler érvei alapján, 
hanem arra a frazeológiára emlékeztetően, mely ezekben az években az olasz és a német 
fasizmust jellemezte. A harmincas évek legelejének jobboldali politikai gondolatrendszeré-
ben felbukkant „az egymásrautalt nemzetek ideális csoportosulásának" gondolata, mely 
nemhogy lefékezte volna a nacionalizmust, hanem fokozta azt. Amint Kamuthy úr 
megfogalmazza Babits regényében: „Ez gyakorlatilag megvalósítja a nemzetközi egyesülés 
gondolatát, mégsem adva föl a harcos nemzeti lét önérzetét sem. A nacionalizmus és 
nemzetköziség régi ellentétét sikerült így összeegyeztetni. Ellenségeink nemzetközi jelszó-
val küzdenek; de mi is vagyunk oly nemzetköziek, mint ők, s (harci egységeik különállásá-
ban) ők is vannak oly nemzetiek, mint mi." Ezt az agitatív tónusú, demagóg szemléletet 
Babits korából merítette. Az Elza pilóta végső formába öntése idején kezdődött meg 
országunk jobbra tolódása, megjelenése évében pedig már Gömbös kormánya volt hatal-
mon; s ez a kormány már 1932-ben tárgyalásokat kezdeményezett Mussolinival, kifejezet-
ten revíziós célzattal. Amit Kamuthy úr elmond, azt Gömbös is ugyanígy, ugyanezekkel 
a szavakkal mondta el a parlamentben, vagy az őt faggató újságírók kérdéseire válaszolva. 

Beszélgetés közben — odakint bármelyik pillanatban feldöröghetnek a halált hozó 
bombákat szállító repülőgépek motorjai, de az óvóhelyen lévők aránylag biztonságban 
vannak — Kamuthy úr azt is elmondja, hogy a „hadiérdekek a szövetséges nemzeteket egy 
egyetlen gazdasági egységbe, hatalmas szervezetbe kényszerítik." Ez a gondolat sem az íróé, 
hiszen a kor politikai szókészletébe is beszüremkedtek hasonló gondolatok. Babits írói 
érzékenységének és nagyságának bizonysága, hogy sokkal hamarább érezte meg e demagó-
gia mélyen emberellenes voltát, mint a korszak klasszikus ideálokon nevelkedett tudomá-
nyossága, amely az első években szinte érzéketlenül figyelte a német nemzetiszocializmus 

2 A regénynek Spenglerrel való kapcsolatára figyelmeztet Révay József: . . . vagy a tökéletes társa-
dalom. Századunk 1933. 4 5 - 4 7 . 
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előretörését, és nem érzékelte ennek tragikus következményeit. Babitsot sem elsősorban a 
kérdés politikai vetülete foglalkoztatta, hanem sokkal inkább a számára ideálnak vallott 
kultúra fölbomlásának, pusztulásának rémlátomása. Nem véletlenül említi könyvében az 
új korszak „fanatizmus"-át, melynek minden felhalmozott kulturális érték áldozatául 
esik: ő írta meg elsőnek a könyvégetések barbarizmusát, amely logikusan következett a 
regénybeli — de a valóságban is kialakuló — állam szervezetéből, hisz az tagadta a kultúra 
folytonosságát, s magát — Babits fogalmazásával „aktivista, azaz cselekvő" rendszernek 
vallotta, „a felfokozott erőnek . . . lázában". 

Nem nehéz párhuzamokat találni a nemzetiszocializmus kulturális eszményei és azok 
között a gondolatok között, melyeket Schulberg professzor fejteget a regényben: „A 
cselekvő és kollektív élet kizárj a a dekadens kultúrát, mely köztudomás szerint a régi 
Európa egyik rákfenéje volt. Mindaz, ami az akaratot bénítja, a cselekvést gyengíti, az 
erkölcsöket rontja, a fantáziát megfertőzi, az egyén önérzését fölcsigázza, az öncélú 
művészet, a metafizikai gondolat, az érzelmi komplikációk kultusza, eltűnt, vagy leszorult 
azzá, ami! Üres játékká, melyet senkisem vesz komolyan." Ugyanennek a gondolatnak a 
jegyében indult meg a harc a fasiszta Németországban a „hagyományos" kultúra ellen, s 
többek között ezért szorultak emigrációba annak legnagyobb képviselői. 

Babits érzése szerint egy korszak - mely neki és nemzedéke legjobbjainak ideáljait 
adta — véget ért. A regényen ugyanaz a gondolat húzódik végig — a professzor fogalmazza 
meg újra és újra - , amely a kor filozófiáját is áthatotta: az irracionalizmus; Schulberg épp-
úgy tagadja a világ megismerhetőségét, mint az agnosztikus filozófiai áramlatok, azt vallja, 
hogy a tudatunktól függetlenül létező világ megismerése lehetetlen, mert — fölösleges. 
Meglehet, hogy az értelmetlenség az élet legfőbb értelme — ez a felismerés hatja át a 
logikai pozitivizmus némelyik képviselőjének művét —, s ezt az eszmét viszi Babits szinte 
ad absurdum a regényben. De csak a mi fogalmaink és szemléletünk szerint abszurdak a 
mű ide vonatkozó lapjai, hiszen Bridgman, az úgynevezett „operacionalista filozófia" meg-
teremtője, épp a harmincas években vetette papírra a következő gondolatot: „A fizikusnak, 
ha el akarja kerülni, hogy állandóan felül kelljen vizsgálnia magatartását, a természet 
leírásában olyan fogalmakat kell alkalmaznia, hogy jelenlegi tapasztalataink ne követelje-
nek túl sokat a jövőtől". Schulberg nem is egyszer figyelmezteti Kamuthynét - aki mintha 
itt ragadt volna a múltból, annak utolsó híradásaként - , hogy ne reméljen semmit az 
elkövetkező időktől, mert az ember számára csak a jelen, a korlátozott tapasztalás lehet 
kielégítő. S ugyanő, amikor e kizárólag praktikumra épülő gondolatrendszer primátusát 
hirdeti, nem is egyszer ugyanazt a gondolatot fogalmazza meg, amit Carna, a Bécsi Kör 
egyik vezéregyénisége 1934-ben így foglalt össze: „A Világmindenség, a Valóság, Termé-
szet, a Történelem lényegét illetően nem adunk új válaszokat, hanem elvetjük magukat a 
kérdéseket, mivel ezek csak látszólagos problémák."3 

Nem lehet kizárni azt a feltételezést, hogy a Bécsi Kör tagjainak művei s folyóiratuk, 
az Erkenntnis Babits kezébe került. Bizonyára felfigyelt e nézetek rohamos terjedésére és 
népszerűségére, mely hű kifejezője volt a nyugati értelmiség válságának. De ha nem 
ismerte is e tanulmányokat, a maga írói eszközeivel mégis egyenértékűen fejtette ki 
regényében azt a megrendülést, amelyet e világméretű szkepszis váltott ki belőle. Hogyne 
fogadta volna megdöbbenéssel és kétséggel azokat az eszményeket, melyeket például 

3Márkus György-Torday Zádor: Irányzatok a mai polgári filozófiában. 1964. 303-339 . 
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Jaspers fogalmazott meg, amikor azt vallotta, hogy „az átfogó világkép keresése . . . alap-
vető tévedésen alapszik, amely csak újabban vált egészen nyilvánvalóvá"? Hogyne képesz-
tette volna el e filozófiáknak az egyes ember iránt való közömbössége, s az egyén 
gondolatainak elvetésére irányuló törekvése? A mélyen és felelősen gondolkodó Babits 
hogyne riadt volna vissza a kor olyan eszméitől, melyeket Heidegger fogalmazott meg egyér-
telmű nyíltsággal a Holzwege lapjain: „. . . a tudomány nem gondolkodik . . . és tevékeny-
ségének jellege következtében soha nem is gondolkodhat. . . Az, hogy a tudomány nem 
gondolkodhatik, nem elégtelenség, hanem éppen előny"? Hisz a Vers a csirkeház mellől 
szerzője épp az alkotó cselekvés és a „gyilkos lélek" elleni harc gondolatát hirdeti. Ezért 
válik teljesen érthetővé, miért csatázik az Elza pilóta, vagy a tökéletes társadalom lapjain a 
szkepszis és az irónia, miért húzódik végig a regényen a reménytelenség és a remény 
folytonos kettőssége. Schulberg professzor alakja maga a tagadás, s vele szemben az író nem 
tud új ideálokat felmutatni, hiszen Elza, aki tisztaságában őriz valamit a letűnt korok 
szellemiségéből, végül maga is a gyilkos gépezet tagjává válik, Kamuthyné pedig, aki 
megvallja ellenérzéseit és fenntartásait, a gáznak esik áldozatául. Aki ki akar törni e 
„tökéletes társadalom" bűvköréből, szükségszerűen elpusztul. „Aida lázadó volt. Halál-
ra ítélik." — ezzel a két tőmondattal búcsúzik az óvóhelyen egy asszony kutyájától, aki 
ösztönösen fellázadt korlátozottsága ellen. „Az egyéni kiválóságnak nincs sok becsülete — 
így szónokol Kamuthy úr — . . . Bele kell törődni, hogy mind egyenlők vagyunk, nincs 
kerék, amely ki nem cserélhető. A mai nagyszerű szervezetek nem szorulnak egyes 
egyének külön kiválóságaira. A lelki finomságok feltartóztathatatlanul a múlt lomtárába 
kerülnek, az egyéni élet egész dekadens kultuszával együtt, amelyből kinőttek." -
ezekkel a szavakkal igyekszik vigasztalni a professzor a lánya sorsáért aggódó, lázadó 
Kamuthynét. S Elzával társalogva, miközben a repülőgép alatt tovatűnő tájat figyeli, így 
foglalja össze az új korszak életérzését: „Sajnos, bizony rég túlnőttünk a naiv individualiz-
mus korszakán, amikor mindenki azt tette, amit akart . . . Bele kell nyugodni, hogy az 
egyén minden mozdulata egy nagyobb közösség érdekeinek van alávetve." 

Schulberg professzor — aki pedig lelke rejtett zugaiban némi nosztalgiát is érez a letűnt 
korszak eszméi iránt, voltaképp egyfajta voluntarista életszemléletet képvisel. Ezt Babits 
— akire a pragmatizmus egyik legjelentékenyebb képviselője, William James hatott lírája 
kezdeti korszakában — kitűnően ismerte.4 Amikor hát a professzor szavaiban leleplezi e 
filozófia csődjét, voltaképp a saját, attól való elszakadását is dokumentálta. James — 
akárcsak a regénybeli professzor - „állandóan azonosítja az igazságot és a hasznosságot." 
Ez a koncepció szükségszerűen adódik abból, hogy a pragmatisták a gondolkodás termé-
szetét nem a megismerést szolgálónak értelmezik, hogy az intellektust olyan funkcióvá 
változtatják, amely a cselekvést, és a szubjektumnak nem a megismeréssel kapcsolatos 
érdekeit szolgálja. Valóban: James és a pragmatisták szerint „a valóság néma, semmit 
sem árul el magáról. Mi beszélünk helyette."5 Ezt a gondolatot igyekszik következetesen 
képviselni és szolgálni a regénybeli professzor. Nem véletlen, hogy ő mondja ki ennek az 
új koszaknak egyik legfontosabb mozgató rugóját: „ . . . az úgynevezett szellemi műveltség 
csak múló fázisa volt az emberi fejlődéstörténetnek. Aki járatos a huszadik század első 
felének irodalmában, nagyon jól tudja, hogy a kultúra már ekkor elérkezett önmagának 

4Rába György: Babits lírájának első korszaka (Sajtó alatt). 
5 A polgári filozófia a XX. században. 1976. 72 -104 . 
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bizonyos negációjához. Az emberi szellem, mennél tovább haladt az önismeret útján, 
annál jobban belátta, hogy fajunk nem kultúrára született. Mi az a kultúra? Mellékter-
mék. Az erőfölösleg levezetése. Az emberi faj igazi célja, mint minden életé, a cselekvés, a 
harc, a küzdelem . . . " Itt, ebben a gondolatkörben érintkezik Babits ábrázolása Oswald 
Spenglerével, aki a világtörténelem fenomenológiájáról szólva „a kultúrákat keletkező, 
virágzó, majd kihaló organizmusoknak tekinti".6 Schulberg, amikor megvetően beszél a 
régi korok kultúrájáról és az elmúlt idők „meghaladott" ideáljairól, a humanitás eszméjéről 
és a béke iránt érzett vágyakozásról, voltaképp az Untergang des Abendlandesnek azokat 
a gondolatait igyekszik igazolni, mely szerint ezek az eszmék a kultúra pusztulásának 
jelzései. És Spenglerre utalnak vissza azok a gondolatai is, melyekben a történelmet magát 
az élő organizmussal azonosítja, annak éltető eleme pedig a hatalom és a győzelem, nem 
pedig az igazság. 

„Hadd legyenek a könyvek! — kiált föl az óvóhelyi beszélgetés során Schulberg —, 
úgysem soká lesz, aki olvassa!" S e szavakkal nemcsak arra céloz, hogy előbb-utóbb az 
„örök harc kora" mindenkit elpusztít, hanem arra is, hogy a művelődés hagyományos 
formái is elvesztették értelmüket. A hatalom és érdekközpontú társadalom mechanizmu-
sában szükségszerűen értelmét és funkcióját veszti a kultúra. És ez a regény sugallata 
szerint természetes, hiszen nincsen már különbség háború és béke között, mindenkinek — 
a nőknek is — katonai szolgálatot kell teljesítenie, s a láthatatlan kormány propagandája 
egyben az igazság legfontosabb kritériuma is. Babits voltaképp ugyanazt a gondolatot fejti 
ki itt a regény laza formájában, amit Herbert Marcuse igyekezett filozófiává transzpo-
nálni. Marcuse — szinte szó szerinti egyezésben Babits-csal — az Erósz és civilizációban így 
összegzi apokaliptikus látomását: „Eltörlődik a különbség háború és béke, civil lakosság és 
katonaság, igazság és propaganda között . . . Újszerű, gondtalan könnyedség jellemzi ma 
azt, ahogy a terror a normalitáshoz, és a destruktivitás az építéshez hasonul."7 Babits 
regényében ugyanezeket az eszméket Schulberg professzor fejti ki, de rémlátásának erejét 
némiképp csökkenti, hogy mindezt csipetnyi iróniával, objektív kívülállással mondja el. 
Marcuse azonban már a csőd hírnöke, aki a tudományból az utópiába igyekszik hidat 
építeni, maga mögött hagyva a felelős tudósi és emberi magatartás normatíváit. 

Babits mindegyik regényében elárul egyet-mást a maga ideáljairól. Ebben a regényben 
Kamuthyné finom, áttetsző alakja és lánya, Elza fejez ki olyan eszméket, melyeket az író 
sajátjainak ismerhetünk. Mindketten a XIX. századra tekintenek, mint a kultúra virágko-
rára. Elza például а „XIX. századra úgy nézett, mint egy középkori szerzetes a klasszikus 
időkre." Jegyzeteiben több líra volt, mint korának költőiben, mert azok csak a Harc és 
Kollektivitás szimpla frázisait zenghették. Az egyéni és öncélú poézis műfajai rég elavul-
tak már. De Elza egyénit szőtt a korszak eszmerongyaiból, mint a gyermek, aki tarka 
rongyokból babát csinál, és művészebb a művészeknél. „S Elza minden léptét, abban a kis 
körben, ahol élt, rajongás, gyanú, értetlenség és bámulat kísérte, mint egy fiatal költő 
földi út ját ." Babits legszemélyesebb kérdését fogalmazza meg Kamuthyné, amikor az 
óvóhelyen lázadozva kérdi a professzort, vajon szembeszállhatunk-e a háborúval, amikor 
szeretteink, gyermekeink és hozzátartozóink életét féltjük? Avagy tehetetlenül kell őt 

6Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése. 1973. 322. 
7 / ö z e / Borgosz: Herbert Marcuse és a harmadik erő filozófiája. 1978. Ebben a szerző rendkívül 

aprólékosan, leíró módon elemzi Marcuse tanait. 
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átengednünk a szörnyű szenvedésnek? A professzor az új korszak emberének és vezetőjé-
nek hideg fölényével utasítja vissza a humánus kérdést: „A normális ember a harcra 
született, s a neurózis tipikus tünete ez a békevágy. Ami néha szintén elég harcias 
formában jelentkezik." 

Másutt is megfogalmazódik a regényben ugyanez a gondolat: „. . . a Harc az emberi 
élet végső értelme és célja" - olvassuk az utolsó fejezetben. Az egyes ember valóban nem tud 
szembeszállni az erőszakra beállított társadalom mechanizmusával (ezt a gondolatot 
csíráiban megtalálhatjuk Karinthy Capilláriájában is, amelyben ugyancsak sok szó esik a 
társadalom mechanizmusáról és az emberben lakó vadállatról). Annál kevésbé, mert 
minden fogódzóját elveszíti: „az olyan világból, ahol nem törődnek vele, el is tűnik az 
Isten" — írja Babits a regény utószavában, ugyanazt az életérzést fejezve ki, amit 
Heidegger, aki szerint Isten magára hagyta a világot, s a kiszolgáltatott ember a lét 
peremén figyel a felvillanó jelzésekre. Mintha rákényszerítené az embert a harcra, a 
küzdésre. Ugyanazt a fölismerést fogalmazza majd meg a lázongó Jónás а Jónás könyvé-
ben : 

Halld Hatalmas! 
Híres Bosszúálló, szavamra hallgass! 
Elküldtél engem, férgekhez a férget, 
kik ellenedre s fricskád nélkül éltek. 
Én inkább ültem volna itt a pusztán, 
sorvadva, mint ma, gyökéren és sáskán. 
De böjt s jámborság néked mint a pélva, 
mert vétkesek közt cinkos, aki néma. 
Atyjafiáért számot ad a testvér: 
nincs mód nem menni, ahova te küldtél, 
csakhogy a gonosz fittyet hány a jóra. 
Lám, megcsúfoltak, Egek Alkotója! 
Szolgádat pellengérre állították, 
mert gyönge fegyver szózat és igazság . . . " 

Jónás próféta, aki dühödten ostromolja Istent, miért hagyta „cserben", voltaképp 
Don Quijote-i alak. Schulberg professzor, összefoglalva annak a regénynek tartalmát, me-
lyet olvas, s amelyben a híres természettudós fölfedezi és megalkotja a kisbolygót, melyen 
fölgyorsulnak a történelem és az élet eseményei, elmondja, hogy e tudós „inkább Don 
Quijote, mint hős", mert „míg körös-körül óriás népek izgatottan fegyverkeznek egymás 
ellen, soha-sem-sejtett emberpusztító gépek épülnek milliárdok árán, s a városok munkát-
lanainak éhes tömegei mind fenyegetőbben lepik el az utcát: addig . . . a tudós az Isten 
titkaival játszik, mintha semmi sürgősebb dolga nem volna, s költséges kísérleteket végez, 
hogy az élet keletkezését a földön meglesse". Lehetetlen e néhány sorban nem megérezni 
az önjellemzés igényét: Babits is a fegyverektől és ellentétektől feszülő korban áll 
költőtársaival, s igyekszik őrizni a kultúra fellegvárát a betolakodókkal szemben. Hisz a 
szellem és a hatalom konfliktusa ezek között az adottságok között elkerülhetetlen. S ha — 
a regény megfogalmazása szerint - „a szellemi felsőség hódol" is a világi előtt, ezt „rossz 
lelkiismerettel és fenntartásokkal" teszi. Mert - és elsősorban ebben nyilatkozik meg 
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baoits szkepszise — nem tudja küldetését teljesíteni, a háborúra és az erőszakra berendez-
kedett társadalomban nem változtathatja meg az embert, aki — „vadállat". S nem tudja 
áthatni a civilizációt sem, amely ebben a közegben mindössze annyit jelent, „hogy 
vadságunkat kizárólag az ellenség ellen irányozzuk és lokalizáljuk . . . " . 

A lassan, de mind nyíltabban fasizálódó világban élő művész önkritikus szavai ezek, aki 
ráébred, hogy mestersége eszközei törékenyek, elégtelenek. Mély kritikával ábrázolja a 
várható, logikai úton megközelíthető jövőt; Schöpflin Aladár finom és találó jellemzése 
szerint: „A költőnek nem kellett mást tenni, csak megnagyítani a háborús élményt, 
meghosszabbítani az átélt kép vonalait, kitölteni a hézagokat fantáziájából, belevonni a 
háborús szellem új vívmányait a halálgázoktól kezdve a francia határon épített fantasz-
tikus vár és lövészárok rendszerekig — és megvolt az új világ képe, a mai valóságokból 
építve a képzelet cementjével. S ha erre rájöttünk, előttünk a költő és mű célja: a mából 
logikailag következő képében a jelen kritikája. Az utópia így egyszerre aktuális vitairattá 
lesz tudatunkban: szirénajel az emberiségnek, hogy hova érkezhetik el, ha azon az úton 
halad, amelyen ma elindult."8 

Karinthy Frigyes a regényről írt méltatásában9 a Fortissimo című Babits-versre utal, 
mint a mű előképére. Valóban egyenes ív húzódik a vers jajkiáltásától az Elza pilóta 
félelmetes látomásán át egészen a számonkérő, lázadó Jónásig. A regény maga is 
hangsúlyoz egyfajta folytonosságot a XIX. század eszmevilága és az „Örök Harc" kora 
között. Schulberg is gyakran bizonygatja, hogy „a boldog békekorszak — kivált, amint a 
XIX. század már a XX.-ba fordult — oly társadalmi ideálokkal volt tele, amelyeket az 
Örök Harc Kora valósított meg". Elza azonban ellentmond neki, a „tiszta" és „szép" 
érzelmek nevében, melyeket e kor termelt ki magából, s melyeket a harc,, a küzdés 
korszaka devalvált. Így válik a regényben a haza és a hazaszeretet eszménye üres frázissá, 
melyet bármikor össze lehet kapcsolni a háború valóságával, s a béke a pusztítás megfele-
lőjévé, mely csak akkor köszönthet a világra, ha bekövetkezik a „végső győzelem", ennek 
kivívására azonban egyik félnek sincs ereje, s különben is: a világ létének egyensúlyát csak 
a folytonos harc tarthatja fönn. Mert — amint a professzor fogalmazza meg — „a 
természet élőlényeiből aránytalanul többen vesznek el erőszakos módon, mint másho-
gyan. Az ember mind hívebben követi és túllicitálja ezt a hagyományt". 

Izgalmas kérdés: vajon lát-e kiutat Babits az ördögi körből? Hisz Elza pilóta ugyan, 
amikor átkormányozza gépét a frontvonalon, „oly országba jutott , mely messzebb és 
titokzatosabb volt a túlvilágnál", de e távoli birodalom voltaképp ugyanolyan* mint amit 
elhagyott. Itt is örök harcra rendezkedtek be, az ember itt is elveszítette egyéniségét, s 
Elzát, midőn kiképezték, már küldik is vissza, hogy bombázza szülőhazáját. S Babits maga 
is mintha erősítené a benyomásunkat, hogy az emberiség nem menekülhet abból a 
kelepcéből, melyet magának állított. A világnak az a tragédiája — mondatja egy helyütt 
Elzával - , hogy „mindenki kívánja a békét, mint a paradicsomot, s mégis kényszerül 
megtenni mindent, hogy ez a paradicsom meg ne valósuljon". Az elidegenedésnek sajátos 
mechanizmusát fejezik ki ezek a szavak, a fasizálódó világnak azt a realitását, hogy az 
egyes ember valóban nem képes szembeszállni azzal a kollektívnek feltüntetett akarattal, 

'Schöpßin Aladár: i. m. 
'Karinthy Frigyes: Babits könyve, Elza pilóta, vagy a tökéletes társadalom. Nyugat 1933. II. 

543-546 . 
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amely a háború szükségszerűségét kényszerrel bizonyítja. Ennek a világnak nincs szüksége 
hősökre és vértanukra, s különben is, az emberek érzelmei mindig bizonytalanabb alapo-
kon épülnek, mint az erőszakra berendezkedett államrend ereje és biztonsága. Nem kínál 
kiutat a „Kis Föld" sem, amelyben — mint erre Schöpflin Aladár figyelmeztet - Einstein 
relativitás-elméletét dolgozza föl regényesített formában. Hiszen a tudós, aki létrehozza e 
mesterséges bolygót, végül maga pusztítja el rajta az életet, mert nem igazi élet, s ezzel 
együtt önmagát is. (A tudós monológjait és följegyzéseit egyébként érdemes egybevetni az 
atombomba feltalálóinak vívódásával.) 

Az író persze nem is egy alkalommal hangsúlyozza kívülállását. Megdöbbentőek és 
leleplezőek azok a sorok, melyeket Dezső későbbi gyilkosával mondat el, aki szerint az 
ember meghatározó jellemvonása az ölés vágya, ez a „leküzdhetetlen szenvedély", ami 
minden katonát áthasonít és lenyűgöz. Valamennyien „kirándulásinak érzik rövid sza-
badságukat, s mintha csak „haza" indulnának vissza a frontra, a folytonos életveszélybe és 
pusztulásba. Babits pacifizmusa nyilatkozik meg abban, ahogy a folytonos háború elem-
berteleriítő hatását ábrázolja, látleletét adva a céltalan öldöklésbe belefásult, de abban 
kedvét lelő ember lelki ferdülésének. 

A regényben élesen elválik a „köznép" - nem is egyszer olvashatjuk e megvető, 
ironikus kifejezést annak jelzéséül, hogy Babitsban elevenen élt még ekkor is a „profa-
num vulgus" képzete — és a fölötte álló, igyekvését fölényesen szemlélő kívülállók rétege. 
Az író ideálja a „tudós", aki a sárban is megpillantja, értékeli az élet nyomait, míg az 
átlagember kigúnyolja, elutasítja erőfeszítéseit. Schulberg professzor „filozofikus hajlamát 
izgatta az elébe táruló emberi komédia", s némi szkepszissel állapítja meg, ahol emberek-
ről van szó, „mindig kell kibúvót hagyni a gyengeségnek". Egyfajta jellemző értelmiségi 
magatartása ez a kornak: a háború felé tartó emberiség szellemi elitjének jó néhány 
képviselője erős kritikával figyelte, ábrázolta a kort, s a legfőbb ideálnak a tiszta, 
érintetlen szellem megőrzésének gesztusát vallotta. Babits világosan fölismerte, hogy a kor 
nem alkalmas arra, hogy az ember rendszert alkosson10, csak viszonyítási pontjai voltak, 
akárcsak a regénybeli professzornak és a kissé vázlatosan ábrázolt feltaláló-tudósnak. Azt 
azonban pontosan érzékelte, hogy a puszta racionalizmus nem nyújthat fogódzót. Ezt a 
felismerését így fogalmaztatja meg a Kis Föld alkotójával (a rá ekkoriban jellemző és majd 
a Jónás könyvé ben végső formáját elnyerő iróniával):".. . az emberi ész felsége éppen 
abban áll, hogy felül tud emelkedni a sajnálatos epizódokon, még ha azok magát az ember 
életét érintik is, s csupán az örök törvények változhatatlan működését látja bennük". 

Babits gondolkodói nagysága és szellemi felelőssége abban nyilatkozik meg — s ezért 
foghatjuk fel az Elza pilótát mint szellemi fejlődésének fontos kiindulópontját, magatar-
tása megváltozásának első jelzését - , hogy világosan látja e magatartás korlátozott voltát. 
A regény legtisztább, legvonzóbb alakja, Elza, beszélgetés közben az író egész nemzedéké-
nek nagy fölismerését és önvallomását fogalmazza meg: amikor a kor kihívása elől a 
kultúra bástyái mögé húzódtak vissza, voltaképp egyéniségüket, gondolkodásmódjuk 
legbensőbb tartományát tagadták meg, önmaguk, küldetésük ellen cselekedtek. „Egymás-
ba kapaszkodtunk — mondja Elza —, külön életet csináltunk magunknak, rajongtunk 
mindenért, ami régi, békebeli, kizártunk mindent, ami új és háborús. A régi könyvek és 

1 "Németh G. Béla: A szenvedés verse. Irodalomtörténet 1975. 375-394. Ebben számos igen 
érdekes közös pontját fejti ki Babits és a kor filozófiájának. 
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régiségek őrületét oltotta belém legkisebb korom óta. így lettem én tudós és könyvmoly. 
De belül egészen más vagyok." 

A szemérmes, önmagáról oly sokat elhallgató Babits egyik legfontosabb vallomása e 
néhány mondat: megvallja, hogy bensejében egészen más, mint amilyennek a felszín 
mutatja; a felhám, az ifjúkori lázas, kultűrcentrikus levélváltások, a tömeget elhárító korai 
versek mélyében egy önmagába zárt, de e zártságában nyugtalanul izzó lélek lakik, aki 
tökéletesen tisztában van a könyvek kínálta világ korlátaival, és „több szépségre, szabad-
ságra" vágyik, s ugyanúgy ki akar tömi a régi, idillikus világ vonzásából, mint Elza anyja 
bűvköréből. Pontosan, a felelős költő érzékenységével veti papírra látomásait, melyek 
nemcsak a regényben idézik a gyilkos civilizáció pusztításait, hanem a Versenyt az 
esztendőkkel verseiben is, kivált az Isten és ördögben: 

Én már összeomlott városokat látok. 
Vad paloták helyén csöndes romhegyeket, 
s betonok gőgjéből törmelék sziklákat. 
Szakadt drótok lógnak, mint a tavalyi gaz 
s messze tereket fed a vasak selejtje: 
feledt célú gépek hullamezeje az, 
ahol a rozsdának nyíl virágoskertje 
A megmaradt ember kibúvik tornyából, 
Gyilkos üledékek foszlanak a völgyben. 

A kötet dőlt betűvel szedett, már az írásképpel is figyelmeztető próféciái, de maga az Elza 
pilóta is jelzi, hogy Babits ezekben az években újfajta költői magatartás vállalása felé 
közeledett.11 (Ne feledjük: a regény első változata Fekete olvasó címmel jelent meg a Pesti 
Naplóban, 1931-ben, Az Isten és az ördög 1932-ben ugyanott, az Elza pilóta pedig 
1933-ban nyerte el végleges formáját.) S ha talán végleges egyértelműséggel nem fogal-
mazta meg is a maga számára ezt, bizonyos: az utolsó, nagy versek kozmikus látomásai, 
végleges, keserű föleszmélései itt fogalmazódnak meg először a harmincas évek elején írt 
művekben. Németh László, aki a regényről írt bírálatában védelmébe vette a huszadik 
század technikai eredményeit, nem vette észre, hogy Babits nem a civilizáció ellen lázad, 
hanem az ellen a korszellem ellen, melyet elembertelendésnek nevezhetünk a legpontosab-
ban, s amely uniformizálja, gyilkos gépezet arc és jellem nélküli tagjává teszi az egyes 
embert. S ha az individuum lázadása nem jelent is orvosszert a társadalom betegségével 
szemben, útkeresése példává és ösztönzővé válhatik. 

Kamuthyné „akárhová" elmenekülne a megromlott világból. A kor magányos intellek-
tueljének nagy kísértése ez: kihajózni az elmechanizálódó, önmaga sírját ásó társadalom-
ból, a független tiszta szellem őrhelyét és nyugvópontját keresve. Babits azonban e 
magatartás kockázatát is érzi és ábrázolja. Elza egyik kifakadása során pontosan érzékel-
hetjük, hogy e vágyott szabadság, e világonkívüliség voltaképp ugyancsak a pusztítás 
igazolása: „Érdemes itt élni? Innen csak menekülni érdemes, ahova még lehet: a könyv-
vekbe, régiségbe, vagy a levegőbe! A tiszta és szabad levegőbe, egypár bombával, amit úgy 
dobnék a földre, mint megvetésemet!" Annak a néhány embernek, aki függetleníteni 

1 ' E z t az összefüggést kifejti Kardos Pál: Babits Mihály. 1972. 4 4 6 - 4 4 7 . 
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tudná magát a világ eseményeitől, talán osztályrészéül juthatna a „teljes élet"illúziója. De 
ez is csak illúzió. Mert a regény végső mondanivalója szerint nem létezik ilyen függetlene-
dés: Elza éppúgy részesévé válik a kor parancsának, mint Schulberg professzor. Aki pedig 
lázadna ellene - mint Dezső - , arra a halál vár. 

Mindez nem jelenti azt, hogy Babits nem vállalná a szembenállás prófétikus magatartá-
sát. Szerinte az egyes ember úgy lázadhat, hogy megőrzi „legalább emlékben, a sok 
nagyot és jót, amiről az Ember valaha álmodott". Ma már tudjuk, hogy ez nem volt elég. 
De az író is világosan tudta, hogy fölösleges és céltalan „a tengert kanalazni": letűnt 
korok árnyán merengeni, s az ember tovatűnt lehetőségeit siratni. Elza „az élettől, és 
életének minden tartalmától és gazdagságától megfosztva, reménytelen elmegy", s ugyanúgy 
magára marad, mint a Kis Föld feltalálója a végtelen űrben. 

„Fulladozom." — ezzel a szóval fejeződik be a regény. S ez nemcsak a tudós helyzeté-
ről ad hírt, hanem Babits létérzéséről is. Ő is fulladozva kereste a szavakat — se fulladás 
betegségének realitása is volt —, mint Jónás, és várta, hogy a világot megmenti majd a 
csoda. A mű utószavában a következőket írja: „A regény kihagyja Istent. Az örök harc 
földjét nem az Isten teremtette. S talán azon a földön, melyet az Isten teremtett, nem 
történhetnek ilyen dolgok. Talán az Isten sugalmazni fogja azokat, akik szolgáinak vallják 
magukat, hogy álljanak útjába békevallásukkal a harc vallásának . . . Mert vallás ellen csak 
vallás harcolhat." 

De mintha érezné, átérezné az egzisztencializmus kétségbeejtő látomását, ehhez a 
néhány mondathoz hozzáragasztott még egy bekezdést: „De az is lehet, hogy magunkra 
hagy bennünket, s tűri még azt is, hogy szolgái is a harc szolgálatába lépjenek. Az Isten 
türelmes. Nem küld villámokat. Sőt, én azt hiszem: az olyan világból, ahol nem törődnek 
vele, el is tűnik az Isten". Csak Jónás próféta hallja meg szavát, igaz, amikor nem a világ 
megmentésének igéit mondja ki, hanem az élet körforgásának, a teremtésnek és újraterem-
tésnek ígéretét: 

„Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. 
Ninive nem él örökké. A tök sem, 
S Jónás sem. Eljön az ideje még. 
Születni fognak újabb Ninivék 
és jönnek új Jónások, mint e töknek 
magvaiból új indák cseperednek, 
s negyven nap, negyven év, vagy ezer-annyi 
az én szájamban ugyanazt jelenti." 

Az Elza pilóta, vagy a tökéletes társadalom mindenesetre a kor egyik legdöbbenetesebb 
kiáltása, amely arra inti minden olvasóját, hogy az adott „Ninivét" kell minél szebbé, 
jobbá tennünk, a békesség földjévé varázsolnunk. Hisz a világ szépségét még ebben a 
regényben is megejtő módon ábrázolja olykor az író! Épp Schulberg professzor mondja 
el, hogy e látszólag kihalt, pusztulásra ítélt tájon valaha idillikus szépségben éltek az 
emberek. És — ez a regénynek talán legfontosabb, a mába ívelő tanítása — léte és állapota 
ma is rajtunk, embereken múlik.12 

1 2 A regényből vett idézetek forrása az első kiadás. (Nyugat kiad. 1933.) 
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IMRE LÁSZLÓ 

TÉRSZERKEZET ÉS IDŐTÉNYEZŐK AMBRUS ZOLTÁN 
SOLUS ERIS CÍMŰ REGÉNYÉBEN 

I. Az időszemlélet mint a mű jelentésének alaptényezője 

„Rideg dolog ez: egy életen át mindig szeretet nélkül élni, de ha valóvá tudnád is tenni 
a lehetetlent, ha meg is ízlelhetnéd valaha a boldogság isteni italának egy aranygyűszűbe 
kimért cseppjeit, ha társaddá tehetnéd is azt a leányt, akit ma minden élőlény közül a 
legjobban szeretsz, s a legtovább, talán halálodig fogsz szeretni: abban a világban, amelyet 
magad alkottál magadnak, lelkednek igazi otthonában, énednek minden magasabbrendű 
vállalkozásában, vágyódásában, nagyratörésében, mindig solus eris, egyedül léssz."1 (A 
kiemelés Ambrus Zoltántól való.) Ambrus Zoltán Solus eris (1901) című regényének 
alapgondolata; hogy a művész már-már metafizikai érvényességgel magányra kárhoztatott. 
A címbe emelt mondatban jövő idejű az igealak, de éppen a latin nyelven való meg-
fogalmazás, a reminiszcenciák ezzel összefüggő sorjázása járul ahhoz, hogy jelentése 
a múltra és a jelenre is értődjék. A belső monológ formában adott gondolatmenetet 
közvetlenül az váltja ki, hogy Asztalos Gyula festőművésztől eltiltják arisztokrata szerel-
mét, Katát. A töprengés azonban életfilozófiái eszmélkedéssé, létmagyarázó kísérletté 
válik: az egyedüllét egyetemességének belátásává. Az időmozzanat (eris) időtlenséget, a 
térmozzanat (solus) a térbeli viszonyítás hiányát sugalmazza. A regény ily módon már 
címében is kifejez valamit (amely jelentés, egyébként, majd csak az egész mű kontextusá-
ban válik világossá) abból a sajátos viszonyból, amely a magyar századforduló e ritka 
műveltségű s érzékenységű, bölcselő hajlamú prózaíróját a kor megváltozó időélményé-
hez fűzte.2 Ebben a vonatkozásban játszik szerepet az a tény is, hogy a főszereplő 
Asztalos festőművész, s a dunajeci kastélyban az a feladata, hogy Szepessy báró kíván-
ságára annak már régen nem élő menyét kell lefestenie fényképek és reá hasonlító 
leányának, Katának modellként való felhasználásával. „Azt már tudom, hogy egy szét-
foszló álmot kellene lefestenem . . ."3 — írja Asztalos az idős festőnek, mesterének, s a 
művészi feladat valóban az álomnak minősülő múlt festményben, térbeli műalkotásban 
való rögzítése. Az idő megállítása, visszapergetése, a térbeli mozzanat, a hajdan volt 
emberalak élővé varázsolása speciális művészetfilozófiai kérdésnek minősül a két modell 
kapcsolatának, a hozzájuk fűződő érzelmi szálaknak a folyományaként. Téren és időn 
kívüli időperspektívára vonatkozott a cím, a térben megvalósul időfelidézés és időrögzítés, 

1 Ambrus Zoltán: Solus eris. Szépirodalmi Bp. 1972. 208. 1. 
2 „Szemlélete, akárcsak mesteréé, Renané, a pozitivizmusban alapozódott meg, de végső konk-

lúzióiban átélte a bergsoni irracionalitás élményét." Diószegi András: Ambrus Zoltán. A magyar 
irodalom története Bp. 1965. 868. 1. 

3 Ambrus Zoltán: Solus eris 124. 1. 
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a rekonstrukció kérdése kapcsolódik a művész-témához, de a megoldást is az időtényező 
beiktatásával nyeri el a regény: „Előre, induljon a gálya! Boldogtalanul fogok élni, és 
egyedül, örökkön egyedül! De a lelkem szava szerint fogok é ln i . . - olvashatjuk az 
utolsó lapon: az öreg báró azzal a feltétellel adná unokáját Asztaloshoz, ha az felhagyna a 
művészettel. Asztalos ezt nem vállalhatja, bármennyire szerelmes is, s ezzel a boldogtalan 
boldogságot választja: magánya és boldogtalansága, a festészethez való hűsége (mellyel a 
rezignáltán lemondó Kata becsülését is kivívja), mint a lélek szava szerinti élet az egyetlen 
helyes döntés is az ő számára: alkotást és értéket jelent, azaz az időn, a mulandóságon 
aratott diadalt. A Solus eris eszmeiségének ilyesfajta problematikája miatt is alkalmasnak 
látszik olyan formai, a tér- és időszerkezetre vonatkozó vizsgálódásokra, amelyek tanul-
ságai a jelentés szintjén hasznosíthatók. 

II. A point of view, a regény dimenziók deformálója 

A tér és az idő, mint az emberi létezés dimenziói, szükségképpen meghatározzák az 
epika „teremtett világ"-át is. A regénytér és a regényidő, természetesen, fiktív, de 
valóságos dimenziók benyomását igyekszik kelteni. Az epikus műalkotás tér- és időszerke-
zetének elemzése éppen azoknak a szükséges deformációknak a számbavételén alapszik, 
amelyek a kihagyás-kiemelés, gyorsítás-lassítás, stilizálás stb. módszereiből következnek. 
A Solus eris inkább térbeli konkretizálásra törekszik. A színtér topográfiailag reális alapról 
indul: a hősök egy valóságos, Füzesabony-Kassa-Abos útirányú vonaton utaznak, 
Jablonka sem fiktív, hanem valóságos kisközség volt az akkori Magyarország Árva vár-
megyéjében. A Valéria és Asztalos együttléteinek helyszínéül szolgáló fürdőhely viszont 
már nincs megnevezve, s a dunajeci kastély leírásában is, feltehetően, fiktív és valóságos 
elemek keverednek. A regényidő megjelölései határozatlanok (év, hó, nap megnevezése 
nélkül), pusztán relatív konkrétságúak : az időpontok egymáshoz viszonyítva meghatáro-
zottak (pl. másnap, két hét múlva stb.). 

A részben valóságos regénytér és regényidő fiktív jellegét, deformálását a történetet 
elmondó narrátor szabja meg. A válogatás (az t. i., hogy miről szerzünk tudomást, és miről 
nem) ugyanis az elbeszélő nézőpontjának függvénye. A point of view szempontjából a 
Solus eris első személyű előadású, azaz a főszereplő, Asztalos Gyula elmondásában 
kapjuk a cselekményt. (Ennek következtében majdnem a regény feléig kell vámunk arra, 
hogy megtudjuk a főszereplő-narrátor nevét.) Asztalosra ruházza át a szerző a tér- és 
időelemek kiemelését: az ő emlékei, az ő értéksorrendje méltat elmondásra vagy el-
hagyásra időszegmentumokat, utal közelképbe vagy elmosódott háttérbe térelemeket. Az 
elbeszélés ezen törvényszerűsége ellen Ambrus csak a 13. fejezetben vét, amikor Asztalos-
sal két olyan beszélgetést is párbeszédes formában rekonstruáltat (Valéria és Guszti néni 
között), amelyeknél az nem volt jelen. Egyébként a megszemélyesítő előadásmód domi-
nál, sőt, időnként bizonytalankodó közbevetések is hangsúlyozzák ezt: „A többit, amit 
aznap mondott, már elfelejtettem."5 ,Mikor támadt az a bolond gondolatom, hogy 
egyszer, éjszakának idején, be fogok tömi a Hygiea-villába - nem tudnám megmon-

"Amrus Zoltán: i. m. 262.1. 
5Ambrus: i. m. 178. 
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dani."6 Az első személyű előadás teszi lehetővé azt, hogy a regény második felében 
különösen elszaporodó belső monológok zökkenőmentesen illeszkedjenek az epikus és 
dialógusos szakaszokba. A szinkron vagy retrospektív szemlélet és általában az időviszo-
nyok is az előadásmód, a szerzői nézőpont közbeiktatásával érzékelhetők. 

A nézőpont váltogatása különös, sokarcú ábrázolást eredményez, az egyetlen néző-
ponthoz való ragaszkodás viszont élénkséget és fokozott elhitető erőt. (Növeli a közvet-
lenséget, a valóság illúzióját, hiszen a valóságos életben is csak egyetlen nézőponttal 
rendelkezünk.7) Azon túl, hogy a főszereplő-narrátor szemével látunk, érzéseivel tájéko-
zódunk, az ő kedélyhullámzása (az elbeszélés révén átélt múltban) és hanghordozása (az 
elbeszélés pillanatában) határozza meg a regény hangulatát. Ez a regényhangulat az 
elbeszélt események ideje és az elbeszélés elmondásának, megírásának időpontja közötti 
távolságon alapul: fájdalom, lemondás, irónia és rezignáció között ingadozik az előadói 
modort meghatározó érzelmi viszony. Jelenetek, események és gondolatok között és 
felett valósul meg az intonáció (hanghordozás) olyasfajta egysége, amely az időbeli 
távolságon alapul. (Az intonáció az elbeszélőnek az eseményekkel és helyzetekkel kapcso-
latban megnyilvánuló érzéseiből adódik össze.8) A regényhangulat, az elbeszélő modor, az 
intonáció befolyással van ugyan a tér- és időszerkezetre, de nem annyira deformáló, mint 
inkább módosító, árnyaló szerepe van: ironikus élességgel láttatja a kastély lakóit, fáradt 
melankóliával a szerelmi jeleneteket stb. 

III. Idősíkok 

Az időszemlélet két alapvető változatát határozhatjuk meg az igeidők használata 
alapján. Az elbeszélés a jelenben folyik ( T ^ , s erre több egyértelmű utalás történik: ,,Az 
orderbergj vasút vonatainak ma már közvetlen összeköttetése van a kassai gyorsvonat-
t a l . . . Akkor nem így volt."9 A történetet a főhős mindig múlt időben beszéli el (T 2) , ez 
a másik alapvető idősík (mindjárt a regény első mondatában): „Tudnék neked egy munkát 
- szólt a mes t e r . . , " 1 0 A T* azonban nemcsak az elbeszélés pillanatának jelene, hanem 
mindig összevetési alap is: „ó, milyen boldog volnék, ha csak még egyszer, egyetlenegyszer 
hallhatnám ezt a nevetést."11 „ó, ez az édes, csengő, ifjú nevetés! Most, amikor egyetlen 
örömöm az, hogy papírra teszem az emlékeimet. . , " 1 2 Az elbeszélést megszakító jelenbe 
váltás, ami egyúttal az elbeszélő szerepből való kiesést is jelenti, a múlt olyan heves 
átélésének eredménye, mely a jelennel való összehasonlításon alapszik. De előfordul jelen 
idejű igealak abban az esetben is, ha a hangnem közömbös, s az idősík változtatása 
pusztán élénkítő célzatú:,Akkor, emlékszem tisztán, hirtelen nem tudtam, mit mondjak 
neki."13 „megvallom, keresztülvillant a fejemen . . . " 

6 uo. 181. 
1M Boulton: The anatomy of the novel London 1975. 30. 
'Walter F. Wright: Tone in Fiction. In: The Theory of the Novel (New essays) Edited by John 

Halperin 297. 
9Ambrus: i. m. 69. 

1 "Ambrus 5. 
1 ' uo . 94. 
, 2 u o . 94. 
1 3 uo. 94. 
1 4 uo. 100. 
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Az epikus műalkotás eseményei, melyeket az elbeszélő megtörténtnek tüntet fel, és az 
olvasó megtörténtnek fogad el, eleve a múltba rendelődnek, mivel az elbeszélés mind az 
elbeszélő, mind az olvasó szempontjából a jelenben folyik.15 Nyilvánvaló azonban, hogy 
e két (általunk Tj és T2-vei jelzett) idősík mellett szükségképpen van legalább még egy 
múlt, amelynek ideje megelőzte az elbeszélt eseményeket: T 3 . Ez a harmadik idősík 
azután tovább osztható. Hiszen a megjelenített történetet közvetlenül megelőzően ker-
gette el Szepessy báró a bécsi festőket (T 3 a ) , azt megelőzően ment végbe fia rangon aluli 
házassága, amelyről a mester előadásából értesülünk ( T 3 b ) , de van példa a viszonylag 
közvetlenül megelőző, ám bizonytalan időpontú időmegjelölésre (T 3 x ) is: „Látásból már 
ismertem ezt a szőke urat. Többször találkoztam vele, sok ember közt, nem tudom, hol, 
alighanem a legnagyobb nyilvánosság helyein . . , " 1 6 

A T 3 a , T 3 b , T3 X pontos megjelölés nélkül is határozott időpontokra vonatkozik, a 
még korábbi idősík viszont meglehetősen bizonytalan. Nem tudni, hogy mennyivel, de az 
előtörténet elé kerül: T 4 . ,Annak idején nagy szerepet játszott Magyarország politikai 
életében." (t. i. Szepessy Kristóf báró családja) „Régen, a kiegyezés előtt ."1 7 Még 
távolabbra utal a már-már időtlenségbe vesző múlt (T 4 x ) , amikor Asztalos az öreg báró 
szemébe néz: ,Mintha egy mély kútba néztem volna. Igazán, úgy rémlett, hogy száza-
dokat és századokat látok szemének mélyvizű tükrében. Századok bűneinek s tragikusan 
sötét eseményeinek emlékét, századok rettentő babonáit; századok megátkozott öröksé-
gét."1 8 A magyar arisztokrácia múltja, bűne, titka jelenbeli életképtelenségét adja vissza 
azáltal, hogy ebben a jelenetben több idősík (T) + T2 + T 3 + T 4 ) másolódik egymásra. 
(Az arisztokrata mentalitás következményei benne vannak a jelenben, az elbeszélt törté-
netben, annak előzményeiben, s a távolabbi történelemben is.) A T 4 x idősík újabb 
változata az, amelynek beiktatásával már az idő olyan határozatlanná válik, hogy inkább 
valami tudattalan ráébredést fejez ki, amit formálisan a feltételes múlt jelez: „Ügy 
tetszett, mintha ezt az édes arcot, ezt az egész kedves valóságot már rég ismertem volna. 
Réges-rég, amikor ő talán még nem is volt a világon. Hol láttam? Álmomban? A 
születésem előtt? 9 

Az egymást követő T-változatokban a valószerűség foka egyre csökken: az Asztalos 
által elbeszélt T2 eleve szubjektivizált, a T 3 újabb közvetítő beiktatása révén (ezt Asztalos 
is csak hallomásból ismeri) még bizonytalanabbá válik, a T4 pedig már a beláthatatlan és 
ellenőrizhetetlen múlt. (A T 4 x egyenesen az értelemmel már felfoghatatlan.) A múlt, az 
egyre távolabbi múlt azonban nemcsak megismerhetetlen és rémekkel teljes, hanem 
valamiféle boldog ösztönösség tartománya is: ,J3e az aranykor gyermekeinek jobb volt, 
azok nem gondolkoztak, csak szerettek."20 Az időtlen múltba vetített boldogság és 
ösztönösség a regény eszmeiségének ahhoz a rétegéhez kapcsolódik, mely szerint a jelen, 
Asztalos Gyula, a modern intellektuális ember számára a harmónia és elégedettség legfőbb 

1 sHalász Előd: Az idő funkciója A varázshegy-ben. Acta Universitatis Szegediensis Sectio Litteraria 
1959. 48. 1. 

16Ambrus 40. 
1 7 u o . 13. 
1 ' u o . 117. 
1 9 uo. 99. 
2 0 uo. 256. 
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gátja a túlzott tudatosság, az állandó mérlegelés, az önfeledtséget megakadályozó szüntelen 
önellenőrzés. 

Vannak kisebb jelentőségű idővariánsok is. „Csak hallottam, hogy ezután mi tör-
tént . . , " 2 1 - így indul az utolsó fejezet, és ez az időmegjelölés („hallottam") a T^ és T2 

közé esik (az elbeszélő jelen és a cselekmény múltja, a cselekmény befejeződése és az 
elbeszélés kezdete közé). A romantikus regények hagyományos, rutinszerű fogása a 
sejtetés, előrejelzés, előreutalás: „Bizonyára mindenre gondoltam, csak arra nem, hogy ezt 
a hölgyet valaha szerelemmel fogom sze re tn i . : . " 2 2 Inkább az elbeszélés technikai 
elemeként, mint idősíkok szembeállításaként értékelendő ez a jelenség, éppúgy, mint a 
T2-ből való olyan előreutalás, amely nem hat el a I-! -ig, azaz a cselekmény lejátszódásához 
képesti jövő, mely ugyanakkor a cselekmény elmondásához képesti múlt: „A mester azt 
fogja mondani, hogy rosszul ítéltem meg az öreg kegyeimest . . , " 2 3 Általában a regény 
minden jövő idejű igealakja ilyen korlátozott érvényességű jövőt jelöl, amely az elbeszélés 
pillanatában már múlt. A Katával és Valériával kapcsolatos gondolatok, Asztalos tervei 
sohasem valósultak meg, így egy múltban elképzelt jövőről van szó, mely az elbeszélés 
pillanatához képest sem lehet igazán múlt, hisz nem történt meg. Hatása mégis T2-től Tj 
felé irányul (esetleg még tovább), s valahol útközben hal el, semmisül meg, ezért nem 
válhat (nem nyervén létezést) idősíkká a T[ felől nézve. 

Ez a múltbeli, de soha meg nem valósuló jövő azért érdemel figyelmet, mert szinte 
észrevétlenül járul hozzá a regény jelentéséhez és hangulatához. Mindaz, ami a T2-ből 
jövőnek látszott, a semmibe foszlott, s mindaz, ami a TVből múltnak látszik, meddő és 
eredménytelen küszködés, kudarc. A T^-ből nézve nem kapunk utalást a jövőre. A 
jövőnélküliség a tettek és lehetőségek esélyét csökkenti, s a megoldás valami elvont 
sémát, az egyedüllét és a művészi erőkifejtés reményét adja, hagyja. Az epika, mely 
általában a múlttal foglalkozik, gyakran nyit új távlatokat a mű végén, s tartalmazza a 
folytathatóságot. A regény utolsó mondata („Azután . . . azután sokáig a szemembe 
nézett, megszorítottuk egymás kezét, és elváltunk örökre."2 4) negatív zárásként értelmez-
hető, az „örökre" negatív jelentéssel, hiánnyal telítődik. A Solus eris, amelyik Asztalos 
kudarc-élményével, elégtelenség-tudatával indult (a mesterrel való beszélgetésben), morális 
értelemben pozitív, de hideg és meddő jövő-kivetítéssel zárul. Asztalos ábrándjai, gondo-
latai, amelyek oly sokféleképpen kalandozták be a múltat, járták be annak határozottan 
megjelölt vagy körülhatárolatlan övezeteit, a jövővel kapcsolatban enerváltságot, céltalan-
ságot mutatnak. 

IV. Előtér (megjelölt időpontok) és háttér (közbeeső szakaszok) 

A regényidő ritmusának megállapításához a megjelölt napok (olyan csomópontok, 
amelyeket az elbeszélő közvetlenül, párbeszédes formában jelenít meg) és a közbeeső 
szakaszok terminusainak bevezetésére van szükség.25 A regény sorsdöntő eseményei, 

2 1 uo. 257. 
2 2 uo. 34. 
2 3 uo. 118. 
2 4 uo. 262. 
2 sr. В. Цивъян: О структуре времени и пространства в романе Достоевского Подросток. 

Russian Literature. 1976. 3. 2 0 5 - 2 0 8 . 
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nyilvánvalóan, a megjelölt napokra esnek, viszonylag rövid időegység alatt jelentős fordu-
latok következhetnek be ilyenkor. A közbeeső szakaszok időben jóval hosszabbak, a 
cselekmény azonban rendszerint vesztegel, vagy lassan, illetve konfliktusok nélkül halad 
előre. Ez utóbbiak lesznek az információ felhalmozásának, a terep felderítésének, a 
környezet bemutatásának alkalmai. A regényidő ritmusa a megjelölt napok és közbeeső 
szakaszok váltakozásán alapul. A megjelölt napok (párbeszédes jelenetek) teszik ki a mű 
nagyobbik felét, ilyenkor az idő lelassul, hogy sok minden történhessék. Hosszú, sors-
döntő párbeszédek (pl. az 1. fejezet) viszonylag rövid időszakaszt (mondjuk félórát) 
jelentenek. A közbeeső szakaszok esetében néhány lapon napok, hetek összefoglaló 
leírását kapjuk, nagyobb időegységek elteléséről értesülünk, miközben eseményektől és 
figuráktól némileg távolabb kerülünk. Ambrus szívesen alkalmazza azt a módszert, hogy 
először átfogóan jellemez egy időszakaszt (Asztalos a 6. fejezetben elmondja, hogy 
többször is átlátogatott a fürdőhelyre Valériához), aztán az időszakasz első megjelölt 
napjánál megáll (Asztalos részletezően, párbeszédes formában eleveníti fel első látoga-
tását, beszélgetését Valériával). 

A megjelölt időpontok és közbeeső szakaszok megkülönböztetése hozzávetőleg meg-
felel az előtér és háttér szembeállításának. A megjelölt napok jelentik az előteret, amely a 
rövidebb időszakú cselekvést közvetlenül, párbeszédesen adja vissza. Háttérnek nevezhető 
(a cselekmény szempontjából) hosszabb időszakasz összefoglaló elbeszélése, mely nélkü-
lözi a jelenetszerűséget, a dialógusos formát (az olvasó nincs jelen a történésnél, tehát 
nincs saját megfigyelőképességére utalva).25 Egy háttérnek, s egyúttal közbeeső szakasz-
nak számít, amikor a mesternek írt levelében Asztalos beszámol a dunajeci kastélyban 
töltött első napjairól, előtérnek, a megjelölt időpontnak vehető, amikor ugyanebben a 
levélben részletező módon, dialógusos formában mondja el az öreg kegyelmessel, Szepessy 
báróval való találkozását. A 13. fejezetben háttérként, illetve közbeeső szakaszként 
kapjuk „néhány hét" tömör jellemzését, majd előtér, azaz megjelölt nap gyanánt Valéria 
és Guszti néni beszélgetését. 

Az elbeszélés ritmusát előtér és háttér váltakozásának üteme határozza meg. Ambrus 
(pontosabban Asztalos) arra is céloz, hogy az időlefolyás tempóját megszabja az átélés 
érzelmi intenzitása is: „Mialatt a Kata arcképét festettem, oly gyorsan múltak a napok, 
mint se azelőtt, se azóta soha . . . Az izgalomban átélt óráknak csak egy-egy perce marad 
meg elevenen emlékezetünkben: egy-egy nagyon is átérzett benyomás örökre bevésődik 
elménkbe, de benyomásaink nagy részét — minthogy akkor szálltak meg, amikor tulajdon-
képpen nem voltunk magunknál — elfelejtjük . . , " 2 7 Itt az elbeszélés csakugyan ehhez 
igazodik, a Katával való önfeledt órák, napok, hetek mintha csakugyan kiestek volna 
Asztalos emlékezetéből. Sietős, szűkszavú leírást kapunk erről az időszakról (szinte végig 
közbeeső szakaszok formájában), hogy közvetlenebb, konkrét megjelenítésre majd csak a 
regény vége felé, e kapcsolat válságba kerülésekor kerüljön sor. Összefüggésben lehet ez 
azzal is, hogy a regényt sietve kellett befejeznie az írónak, ami bizonyos aránytalansághoz 
vezetett: kb. a regény feléig tart az expozíció: a szereplők bemutatása, a környezettel való 
megismerkedés stb. 

26Szegedy-Maszák Mihály: Idő és tér Kemény Zsigmond regényeiben. Literatura 1976. 2. sz. 
2 7 Ambrus: 239. 
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1. melléklet 
A megjelölt időpontok (az elbeszélő szempontjából) 

Sorszám Időpont Helyszín Rajta kívül jelenlevők 

1. ? 9 mester 

2. néhány nappal később ? mester 

3. egy szombati napon a vonat Budapesttől Jab-
lonkáig 

(Valéria), (Albert báró)* 

4. aznap este a kocsi a jablonkai állomás-
tól a dunajeci kastélyig 

Valéria 

5. aznap éjszaka a dunajeci kastély Sárossy, Kata 

6. valószínűleg a következő 
napon 

a kastély parkja Szepessy báró 

7. ugyanezen a napon, de 
néhány órával korábban 

gesztenyefasor Kata 

8. a következő napon kirándulóhely a tenger-
szemnél 

Valéria, Kata 

9. néhány nap múlva a fürdőhely Valéria 

10. néhány nap múlva a fürdőhely Valéria 

11. néhány nap múlva a fürdőhely Valéria 

12. „egy délután" teniszezés közben Kata 

13. „egy csillagtalan este" Hygeia villa Valéria, (Albert báró) 

14. ? a teniszpálya tájékán Kata 

15. egy éjszaka a hálószoba ablaka Kata 

16. déli 2 óra a dohányzó Guszti néni, Albert báró 

17. röviddel később a kastély Kata 

18. másnap a fürdőhely Valéria 

19. „egy szerencsétlen napon" Guszti néninél Guszti néni 

20. 9 ? Sárossy 

21. aznap este a hálószoba ablaka Kata 

22. másnap hajnal a kis sziget Kata 

23. 9 a kastély Szepessy báró 

24. valószínűleg aznap a kastély Kata 

A megjelölt napok rendszeres, sematizáló számbavétele az elbeszélő, Asztalos Gyula 
szemszögéből látszik célravezetőnek. A párbeszédes, közelképszerű jelenetek kimutatása 
különféle következtetések levonására ad alkalmat (I. melléklet). Megadja a megjelölt 
időpontok számát, a hozzájuk tartozó helyszínekkel és további szereplőkkel. (A tér- és 
időtényezők ilyenformán már csak együtt vizsgálhatók.) Feltűnő a cselekménynek meg-
határozatlan időpontról és helyről való indítása. (A múlt századi realizmus jellegzetes 
képviselőinél a konkrét tér és időmegjelölés a természetesség látszatát kívánta elérni.28) 

*A zárójel azt jelzi, hogy elbeszélő-főhős az adot t időpontban a szereplő kilétét. 
2 'Szegedy-Maszák: Idő és tér . . . 58. 1. 
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Az időpontok relatív konkrétsága alkalmas arra, hogy az olvasót eligazítsa, de arra is, hogy 
egyfajta bizonytalanság megteremtésével az érzéseibe bonyolódott elbeszélő modorához 
idomuljon. A színhelyek felsorolásából kitűnik a szabadtéri jelenetek nagy száma, ami 
aligha független a századvégi festészet plein air tendenciájától. A „rajta kívül jelenlevők" 
oszlopa azoknak a szereplőknek a gyakoriságát mutatja, akik így vagy úgy jelentős 
hatással lehettek a főszereplő sorsának alakulására. Ezeknek a szereplőknek megvan a 
maguk adott színhelyhez való kötöttsége, s az ettől való eltérés a cselekmény döntő, 
váratlan fordulatát jelöli. Katával mindig a kastélyban van együtt Asztalos: kettőjük 
hajnali szökése, a kis szigetre evezés a kudarccal végződő kísérlet cselekményben betöltött 
kiemelkedő helyét is aláhúzza. A regény derekán (a 6.-tól a 15. megjelölt pontig) Asztalos 
csak Valériával és Katával lép kapcsolatba párbeszédes formában. Ezután többször is 
feltűnnek a család más tagjai, ami a két fiatal elleni szervezkedéssel, majd a nyílt 
összetűzésekkel esik egybe. Ugyanakkor a táblázat nem mutatja meg az egyes beszélge-
tések közötti mennyiségi és minőségi különbséget. (Asztalos szinte végig hosszan és súlyos 
problémákról beszélget Valériával, Katával ezzel szemben röviden, felszínesen.) 

V. Kronotoposz a Solus eris-ben 

Az epikus mű térszerkezetének alapelemeit azok a helyszínek alkotják, amelyeken a 
cselekmény játszódik, illetve amelyeken a mű szereplői megjelennek. A hősök mozgását-a 
regény terében egy olyan táblázat illusztrálhatja2 9 , mely tartalmazza a fontosabb szerep-
lőket és helyszíneket (II. melléklet). Leolvasható róla vízszintesen az, hogy egy színtéren 

II. melléklet* 

Szereplők 

Helyszínek 
Asztalos Kata Valéria 

Albert 
báró 

Guszti 
néni 

Szepessy 
báró 

Sárossy 

Vasúti kocsi + + + 
A lovaskocsi + + 
A kastély ++++++ + + + + + + + + + + + 
A kastélypark + + 
Gesztenyesor + + 
Tengerszem + + 
A fürdó'hely ++++ + + + + 
Hygeia-villa + + + 
Dohányzó + + + 
Guszti néninél + + 
A kioszk + + 
Hálószoba T-i- + + 1 

2 'Цивъян: i. h. 
*Ennek a táblázatnak az adatai, csekély mértékben ugyan, de eltérnek az I. mellékletnek a 

helyszínekre vonatkozó adataitól. Az eltérés oka az, hogy az ottani helyszín-megjelölések (pl. teni-
szezés közben) egy részét itt nem fogadtuk el önálló színtérként. 

8 Li te ra tura 445 



mely szereplők és hányszor fordulnak meg, függőlegesen pedig az, hogy egy szereplő 
milyen színtereket és hányszor látogat meg. Ezekkel a mutatókkal jellemezhető mind a 
helyszínek látogatottsága, azaz fontossága, mind a szereplők mozgékonysága, útjai. A 
táblázat ezen túl még számos sajátosság bizonyítására nyújt alkalmat. Kivehető belőle a 
Solus eris nézőpont-technikája. Az egyetlen főszereplő szempontjából való ábrázolás 
erősen szubjektivizálja az elbeszélést a 3. személyű előadásforma mellett is. Asztalos 
minden színhelyen megjelenik, és jelenléteinek száma az összes előfordulásnak majdnem 
felét teszi ki. (Azért nem felét, mert mint már szó volt róla, van két jelenet, amelyet 
Asztalos hallomás alapján mond el.) Bizonyos szereplő-csoportok sajátos elrendeződést 
mutatnak. Asztalos, Valéria és Albert báró nemcsak a vasúti kocsiban kerül össze, hanem 
a Hygeia-villában is. (A magyarázat: Asztalos mind a két esetben Valéria és volt férje 
közeledési, békülési gesztusainak szemtanúja.) Asztalos után Valéria fordul elő a legtöbb 
színtéren, ami azt is megerősíti, hogy szerepe fontosabb a Katáénál. Az utazást leszámítva 
az összes helyszín a kastélyra és környékére (a tengerszem, a fürdőhely, a kioszk) esik, 
ami azt jelenti, hogy a cselekményre bizonyos fokú zártság jellemző. 

Bahtyin az utat, utazást olyan kronotoposznak (a tér negyedik dimenziójaként felfo-
gott idő) tekinti, amelyben „az emberi sorsok és életek tér- és időbeli sorai egészen 
sajátságos módon kapcsolódnak . . . ama szociális distanciák által bonyolítva és konkre-
tizálva, amelyeket meghaladnak . . . Az idő itt úgyszólván beleoldódik a térbe . . . " 3 0 

Ezzel a motívummal indul a regény: az utazás körülményei valóban meghaladtatják a 
hősökkel a szociális distanciákat. Ennek megfelelően sajátos tér-játék, szerelmi kergetősdi 
alakul ki a vasúti kocsiban Budapest és Miskolc között. Asztalos kupéjába egy titokzatos 
hölgy ül be, aki szemmel láthatólag igyekszik elrejtőzni a peronon álldogáló szőke férfi 
elől. Alig indul el a vonat, a szőke leül hozzájuk, ami igen feszélyezi a hölgyet, aki a 
kalauztól külön fülkét kér, majd az étkezőkocsiba távozik. A szőke, utóbb Asztalos is 
követi. Az étkezőkocsit hasonló sorrendben hagyják el, Asztalos hosszan keresgél, míg 
egy első osztályú fülkében intim helyzetben pillantja meg őket. Csalódottan térve vissza 
fülkéjébe meglepi, hogy a szőke úr hamarosan követi példáját (visszatér a kupéba), majd 
Miskolcon leszáll a vonatról. Ha a szereplőket számokkal (Asztalos: 1, Valéria: 2, Albert 
báró: 3), a színhelyeket római számokkal (I: a kupé, II: az étkezőkocsi, III: az első 
osztályú fülke), az egymást követő állapotokat pedig betűkkel jelöljük, akkor a következő 
időszegmentumok állíthatók sorba: III. melléklet. Vidám, titokzatos és szellemes bújócska 
ez, hiszen az a szereplő, aki leírja az eseményeket, egyelőre csak szép és előkelő külsejű 
hölgyről, valamint krakéler benyomást keltő szőke úrról beszél, hisz nem ismeri Valériát 
és Albert bárót, a legkevésbé sem tudhatja, hogy csak nemrég és kényszerűségből váltak 
el. A szereplők mozgásának, a helyszínek változásának sematikus bemutatása néhány 
szemléletes tanulságot sugalmaz. Feltűnő például, hogy mindig Valéria indul el, részben 
nevetséges párokat (1 + 3) hagyva maga mögött, részben elindítva a hajszát a kupéból az 
étkezőkocsiba, s onnan az első osztályú fülkébe. A tíz állapot (vagy időszakasz) is hasonló 
törvényszerűségeket mutat: az első három a kupé feltöltődését jelenti, a DEF a fokozatos 
áthelyeződést az étkezőkocsiba a szép nő nyomában, a GHIJ a végleges elrendeződést, 
amit már csak a szőke távozása módosít. További szabályszerűség: а В állapottól kezdő-
dően Asztalosnak egyszer sem sikerül kettesben maradnia Valériával. (A magyarázat: 

30Bahtyin: A tér és az idő a regényben In: M. M. Bahtyin: A szó esztétikája Bp. 1976. 298. 
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mindig Albert báró ered utána elsőnek.) Ez azért fontos, mert Asztalos így elég sokáig 
abban a tévhitben maradhat, hogy az elegáns hölgy valami félvilági nő. A vasúti kocsi, a 
modern világnak ez az egyetlen térbeli ponthoz nem köthető és konvenciókon kívüli 
helye, különleges találkozások színtere. (Mint például a Félkegyelmű elején.) A regény 
indítása e vasúti bújócska miatt mulatságos és érdekes, s nem utolsósorban előkészíti a 
dunajeci kastélyban történendőket. 

III. melléklet 

A: 1=1 
B: 1 = 1 + 2 
C: 1=1+2+3 
D: 1=1+3 11=2 
E: 1=1 11=2+3 
F: 11=1+2+3 
G: 11=1+3 111=2 
H: 11=1 111=2+3 
1: 1=1 111=2+3 
J: 1=1+3111=2 
K: 1=1111=2 

Bahtyin a regény kronotoposzának, a „gótikus" regény jellegzetes színterének tekinti a 
várkastélyt, melynek minden zuga az időt, a történelmi időt hordozza. A scotti történelmi 
regényben a legendák és a hagyományok, a múlt látható formában, épület, bútorok, 
fegyverzet, régi arcképek alakjában halmozódik fel.31 Ambrus közvetlenül kapcsolódik 
ehhez a hagyományhoz, amikor így ír a dunajeci kastélyról: „A kastélynak Magyar-
országon nemigen van páija, csak Angliában látni ilyen várszerű, héttomyos palotákat."32 

A színtér, az események térbeli meghatározója ez esetben időtényezővé is válik, elmúlt 
évszázadok, a család múltja térformát öltve figyelmeztet és fenyeget. A társasági élet, a 
szalonok, a fogadószobák szférája ugyancsak kulcsfontosságú kronotoposz a XIX. századi 
regényben.33 A regénystruktúra tér- és időbeli sorainak fontos kereszteződési pontjai 
ezek, itt zajlanak le a találkozások, beszélgetések, intrikák, itt fonódhatnak össze emberi 
sorsok és itt kerülhetnek kapcsolatba különböző politikai, egyéni, művészi stb. célok és 
érdekek. A bizonyos szempontból társasági regény, „szalon-történet", mely nem nélkü-
lözheti a korabeli regénynek ezt a „nyilvános hely"-ét, az ismerkedések és cselszövések, a 
társalgás, udvarlás és apró manőverek terepét. 

A cselekmény kibontakozásának előfeltétele az, hogy a szereplők ezeken a színtereken 
közlekedjenek, egymással kapcsolatba kerüljenek, találkozzanak, A hősök reális idő- és 
térbeli keretek által meghatározott mozgásai a Solus eris-ben logikusak és motiváltak, a 
találkozások rendje tudatos és célravezető. (Maga a találkozás kronotopikus jellegű.) A 
szereplők találkozásait, a találkozások gyakoriságát és egymáshoz való viszonyát is táblá-
zatba foglalhatjuk (IV. melléklet). Ezek a találkozások a szereplők azon oppozícióit 
veszik számba, melyek során a jelenet megjelölt időpont, azaz dialógusos érintkezés 

31 Bahtyin: i. m. 298. 
32Ambrus 20. 
33 Bahtyin: 299. 
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IV. melléklet 

Mester Valéria Albert 
báró Sárossy Kata Szepessy 

báró 
Guszti 

néni 

Asztalos + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + 

Mester -

Valéria - + + + 
Albert báró — 

Sárossy -

Kata — 

Szepessy báró — 

Guszti néni -

formáját ölti. A táblázat megmutatja a szereplők fontossági sorrendjét és kompozíciós 
sajátosságait.34 Szükségképpen a főszereplő-elbeszélő Asztalos rendelkezik a legtöbb 
vegyértékkel, utána Kata és Valéria következik. A cselekmény lineáris (egyvonalű) voltára 
mutat, hogy nagyon elenyésző a vegyértékek száma a többi szereplőnél. A hősök szinte 
kizárólag tárulkoznak fel, egymással már csak az „egyszempontú" ábrázolásmód miatt 
sem kerülhetnek kapcsolatba. így a róluk alkotott kép hiányos, vagy legalábbis egyoldalú, 
s megsínyli ezt a regény kompozíciójának szervessége is. A figurák nem eléggé plaszti-
kusak, hiszen csak a főhős számára megnyilvánuló oldaluk kerül közvetlen megvilágításba. 
(Különösen elnagyolt Albert báró alakja, aki szinte csak gesztusok révén mutatkozik meg.) 

VI. Tér-idő szerkezet és értékelő magatartás 

A tér- és időviszonyok számszerű vagy összehasonlító felmérése hozzásegít a Solus eris 
művészi alkatának áttekinthető és több szempontból is igazolható leírásához. A szereplők 
mozgása, a helyszínek jellege arra mutat, hogy olyan lineáris cselekményvezetésű művel 
van dolgunk, amely a külső díszletezést és jelenetezést nem tekinti a mélyebb környezet-
tanulmány alkalmának. A könnyű, finom megfigyelésekkel tarkított, elegánsan karcsú 
kompozíció nem részletező valóságbemutatásra törekszik, csupán egy művész-szerelem 
hátterét kívánja adni. A leíráshoz, elemzéshez több időre, elmélyedésre lett volna szükség, 
a gyorsan repülő idő azonban nemhogy extenzív, de intenzív környezettanulmányozást 
sem tesz lehetővé. (Idő és tér reciprok funkcionálása ahhoz vezet, hogy a tempófokozás 
legtöbbször a szcenírozás rovására megy, mivel a térelemek bemutatása hosszabb időtar-
tamot igényel.) A modern élet színtere (a vasút, a főváros) és a múlté (vidék, várkastély) 
egymás mellé van állítva, színesen és szellemesen, de nem túlságosan átgondoltan. A 
scotti háttér kicsinyes családi és anyagi manipulációk mögé kerül, a modern világ embere, 
a festő pedig avult kalandok és szerelmi intrikák közt tévedez. A valós időn túl állandóan 
érzékelhető a századfordulóra teljesen anakronisztikussá váló magyar arisztokrácia idő-

3 'Цивъян: i . h . 209. 
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tényezőn alapuló determináltsága, s mellette az ifjú főhős erkölcsi, társadalmi, művészi 
jövőtlensége, lehatároltság-érzése: „Huszonnyolc éves vagyok, már nem kezdhetem újra az 
életet."35 

Részben történt már utalás arra, hogy a regény feléig elnyúló expozíció után Ambrus 
váratlanul, szinte elsietve fejezi be a regényt. A kitűnő kezdet (a művész készülődése, 
utazása, s fogadtatása főúri pártfogóinál) után a történet egy szép szerelmi kettőssé 
zsugorodik: „A Hét-ben közölt Solus eris-t szerkesztői parancsra, hirtelen, idő előtt kellett 
befejeznie — talán mert az olvasó unta a regény hajszálfinom elemzéseit, talán mert főúri 
előfizetők sokallták benne az arisztokrácia fölényes, bár tartózkodó bírálatát."36 A külső 
beavatkozás okozta tehát a már regisztrált aránytalanságokat: a dialógusok egyre gyako-
ribbak, de egyre kurtábbak is lesznek a regény felétől, Kata és Asztalos kapcsolatának 
rajza nélkülözi az okozati összefüggéseket, stb. Az I. és II. melléklet táblázatai alapján, 
időszegmentumokat a térszerkezetnek feleltetve meg, pontról pontra bizonyítható ez a 
tendencia, a felgyorsuló színhelyváltozások, találkozások egyre pergőbb ritmusúak: a 
rövidülő időszegmentumok s az egyre fokozódó feszültség szinte csak villanásnyira 
engedi látni a térelemekét. 

Az kiderült az eddigiekből is, hogy a tér- és időelemek a kompozíció, a cselekmény, az 
elbeszélő modor stb. függvényei, és megfordítva. Kitüntetett szerepük van azonban az 
epikus műalkotás értékstruktúrájában is, méghozzá különböző szinteken. Alapvetően 
értékelő magatartás a tér- és időelemek választása: az elbeszélő által kiemelésre érdemesí-
tett vagy kihagyásra ítélt tér- és időelemek az író értékrendjéről árulkodnak. (A Solus 
eris-hen ez még meg is kettőződik az író és a festő-elbeszélő értéktudatának interferenciá-
jában.) Bizonyos fordulatok, részletek, tér- és időmozzanatok kiemelt jelentőségűekké 
válnak, a váltogatást, az elbeszélés tempóját egy sajátos értéktudat irányítja.3 7 Asztalos és 
a mester regényindító párbeszéde teljesen híján van a térelemeknek, s éppígy semmit sem 
látunk Asztalos fővárosi környezetéből, lakásából stb. Ennek oka: az író nem akarja 
elterelni az olvasó figyelmét a felvetett művészi és életfilozófiai kérdésekről. Amikor 
Asztalos a kastélyt rövid időre elhagyja, a távol töltött napokról szinte semmit nem 
tudunk meg. Ez az időszak mintegy kiesik, elsüllyed, mutatván, hogy az elbeszélő 
értékhierarchiájának a csúcsán a művészet és a szerelem áll. 

Az értékelés egy másik szintjén maga a mozgás, a térbeli irányok értékelnek, illetve 
lepleznek le. A 14. fejezetben kora hajnalban Asztalos megszökteti Katát (annak javasla-
tára). A szökésnek szülte térképen rögzíthető útvonala van: a kastélyból a parkon 
keresztül a halastóhoz mennek, csónakkal átmennek a kis szigetre, ahol a kioszkban 
hosszan beszélgetnek. Visszafelé ugyanezen az útvonalon jönnek, miután arra a végkövet-
keztetésre jutnak, hogy a szökésnek nincs értelme, mert házasságuk, melyet a család 
ellenez, éppúgy kudarccal végződne, mint Valériáé és Albert báróé. Ironikusan kezelt 
„szökés" ez tehát, amelyben a józan ész kerekedik felül, s amelynek groteszkségét a 
helyváltoztatás sorrendje és iránya is aláhúzza: az ifjú szerelmesek, ahelyett, hogy mene-
külnének, távolodnának, ugyanazon az útvonalon térnek vissza a kastélyba, s a vissza-

3 5Ambrus 8. 
36 Gyergyai Albert: Ambrus Zoltán. Kortárs 1959. 4. 582. 
3 2E. M. Forster: Aspects of the Novel, idézi: Ungvári Tamás: A regény és az idő. Gondolat Bp.. 1977. 
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lopózás éppoly körültekintést igényel, mint a szökés. Az irónia ott lappang az elbeszélő 
hangjában is: „És miután egy darabig ismét szerelmes szavakat suttogtam a fülébe — ez 
volt a legokosabb, amit tehettem - , visszavittem, ahonnan hoztam."3 8 A térbe, mozgásba 
vetített meghátrálás, a szökés paródiája értékel is, megkérdőjelez. A romantikus regények 
nagyszabású hőseivel, bátor kockáztatóival szemben az „eltörpült" századvég szűkülő 
lehetőségeit s kényszerű józanságát fejezi ki az író a térbeli mozzanatokkal is. 

Egy fokozatos satnyulás, értéktelenedés felé haladó világ rezignált bölcsessége hallható 
ki a Solus em-ből: „De ilyen bolond az ember! Amíg fiatal, mindent akar, ami nincs; észre 
sem veszi a gazdagságát, s kesereg, hogy ez meg az hiányzik. Mikor aztán megöregszik, már 
nem akarna semmit, de mindenét odaadná az eltűnt évekért."39 Ezen bölcsesség szerint 
minden érték relatív, pontosabban minden dolognak csak idő-indexével együtt mérhetjük 
fel a jelentőségét. (Az idő lehetőségekkel vagy végességgel változtatja ellenkezőjére az 
értékeket.) A regény legelején szerepel ez a gondolat, mintegy előkészítve mindazt, ami 
utána következni fog, s ami cáfolata is lesz ezen életbölcsességnek. Hiszen a végtelen 
tágasságot igénylő fiatalság szárnyaszegettségéről és korlátozottságáról szól a regény, 
szinte már a relativizmust is relativizálta. Tér és idő határai pontosak a regényben, a 
kontúrok élesek, minden logikus, hogy a nagy egész értelmetlenségét húzza alá. 

* 

A Solus eris-ben az író a realista lélektaniságtól ihletve a magyar regény érzékeny, 
költői, plein air változatát teremtette meg. Ambrus ötvözte művészetében a realista-natu-
ralista próza okozatiságát elemző módszerét a századvégi irracionalizmus ködös sejtel-
meivel, könnyű, már-már könnyelmű intellektuális játékaival. Nem bontotta fel sem az 
időt, sem a teret, valóságos, evilági térben s átélhető, racionális lefolyású időben játszatta 
történetét úgy, hogy mindent csak valami halk, tartózkodó iróniával kérdőjelezett meg. 
Líraisága nem tolakodó vallomásosság, csak valami fáradt érzékenység és túlzott tudatos-
ság, ami hősének dekadenciájából éppúgy kivehető, mint a regény szerkezetének megter-
vezéséből. 

38Ambrus 225. 
3 9 u o . 6. 
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FÜLÖP LÁSZLÓ 

AZ IDÖ FUNKCIÓI EGY KRÚDY-REGÉNYBEN 
(Boldogult úrfikoromban) 

Méltatóinak egy része a romantika megkésett képviselőjét, utóvéd szerepet betöltő 
alkotóját látja Krúdyban, s prózavilágát a századforduló időszakához csatolja. Akik így 
vélekednek, az író eklektikus újromantikáját hangsúlyozzák, azok természetesen kevéssé 
érzik újító jellegűnek, modern alkatúnak az epikusi életművet. Mások, ha tudomásul 
veszik is a kései romantikára utaló sajátosságokat, alapjában a modernség egyik hazai 
kezdeményezőjeként, úttörő mestereként tartják számon Krúdy Gyulát. A teljesítmény 
modernségét vallók szerint Krűdy nem a századforduló prózaeszményeit képviselő 
művész, hanem a 20. századi regény formabontó, formateremtő, formaújító nagy egyéni-
ségeinek kortársa és rokona, aki — ha netán öntudatlanul s szándéktalanul is — a bátor 
kísérletezők sorába emelkedett. Ekként nem egy tekintetben megelőzte korát, a regény 
formanyelvének modernizálásában számos későbbi fejleményt előlegezett, a modern 
törekvések előkészítésében és megalapozásában merészen szakított a hagyományos for-
máló elvekkel, regényírói módszerekkel. Ily módon nemcsak a magyar prózafejlődés 
történetében illeti meg előkelő hely; amit a tradicionális epikai formák fellazításában és 
modernizáló újjáteremtésében végzett, az világirodalmi mércével mérve is számottevő és 
figyelemre méltó. Eszerint — ha ösztönösen is — olyan utakon járt, amelyekre olykor az 
európai experimentális próza nagyjai is csak később találtak rá. Az így vélekedők a 
20—30-as évek regényírásának kortársi mezőnyében keresik a Krúdy-regény testvéijelen-
ségeit, s főként Virginia Woolf, Giraudoux és Proust művészetében keresik a párhuzamos 
elemeket, a rokon minőségeket. 

Érthető, hogy akik az ütemelőző modernség jellegformáló szerepét érzik a legfonto-
sabbnak a Krúdy-epikában, azok több formanyelvi, módszertani sajátosság kimutatásával 
kívánják a tételt igazolni, s ennek során szükségképpen eljutnak az idő-problémához is. Az 
időélmény, időszemlélet, időábrázolás, időkezelés különösségének és radikális újszerűségé-
nek kiemelése és kimutatása magától értetődően jut szóhoz a modernségre vonatkozó 
állításokban. Az idő a struktúrát alakító regényalkotó tényezők sorában elsőrendű fontos-
ságú. Szerb Antal írta a Hétköznapok és csodák-ban: „Minden regény témája az idő . . . 
Regény és idő elválaszthatatlanok egymástól, mindkettő nyersanyaga a történés. Azért a 
regény felépítésének filozófiai problémája mindig az, hogy hogyan bánik a regényíró az 
idővel. A regény történetében minden nagy fordulatnak szükségképpen az időfogalom 
megváltoztatásához kell vezetnie és viszont." A 20. századi regény új ösvényeinek vizs-
gálói a klasszikus regénymodellek átalakulását nem kis részben az epikus időfelfogás 
megváltozásának tényeivel magyarázzák. Természetes tehát, hogy a Krűdyról szólók 
figyelmét sem kerülte el az idő kérdése. 
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Sokan hivatkoztak már arra, hogy Krúdy modern időkezelése felbontja s fellazítja a 
merev időfogalmakat és időkategóriákat, megteremti az időrétegek keveredését, az idő-
síkok és perspektívák váltakozásait, előállítja az időtlenség élményét, a megállt idő 
képzetét, széttöri a mechanikus időrendet, a kronologikus rendszert, a „külső" idő 
ellenében jogaiba iktatja a bergsoni értelmű „belső" időt, a szubjektív élményidőt; 
messzire jutot t a régi időérzet lírai felbontásában, az idő „dállamosításában"; az emlékező 
tudatműködés ábrázolásában, a mindig jelenlevő múlt-élmény, a tempi passati megjelení-
tésében forradalmi újítónak bizonyult. Némelyek épp ezt — a hagyományostól szembe-
tűnően eltérő időrendszer megalkotását - tartják a legnagyobb írói cselekedetének, igazi 
érdemének, eredetisége és korszerűsége zálogának, mert ez tette lehetővé, hogy új típusú 
regényszerkezeteket hívjon életre, újfajta epikai formákat s alakzatokat hozzon létre. 

Hogy Krúdy mennyiben, milyen mértékben s miféle ismérvek alapján tekinthető 
modern epikusnak, a regénytechnika s a regényforma megújítójának — mind ez ideig 
inkább csak érintett s jelzett, mintsem alaposan megvizsgált és bizonyítóan elemzett 
kérdés. A Krúdy-irodalomban erre vonatkozóan több a kijelentő tételezés meg a föltevés, 
mint az elemzés és a részletes demonstráció. Érvényes ez az említett idő-problémára is. 
Hiányérzettel állapítható meg, hogy az állítások és hipotézisek mögé egyelőre nem 
állíthatjuk oda a Krúdy időszemléletét és időkezelését elemző tanulmányokat, amelyek 
tüzetesen kifejtették volna az érveket, szempontokat, elveket. És nemcsak az egész 
regényírói teljesítményt áttekintő ilyesfajta elemzések hiányoznak; voltaképp egyetlen 
Krúdy-regény időszerkezetének a megvizsgálására sem került sor idáig. így hát bőségesen 
van pótolnivalója ebben a tekintetben is a gyarapodó Krúdy-kutatásnak. A következők-
ben a Boldogult úrfikoromban időszerkezetének leírására s magyarázatára teszünk kísérle-
tet. A választott mű elemzése csupán egy példa lehet, s talán adalékot szolgáltathat a 
majdani átfogó vizsgálatokhoz, a későbbi összegezéshez. 

Most, már, majd 

Az elbeszélésmód, az ábrázolástechnika felől nézve feltűnő a regényben a történet 
idejének — a regénybe foglalt, az elbeszélt időnek - nagymértékű megrövidítése, s az 
elbeszélés idejének ehhez viszonyított rendkívül lassú tempója és megduzzadása. Ez a 
roppant lassítottság szinte statikus állóképszerűséget eredményez. Hasonlóképp nyilván-
való sajátság a történet múltjának s az elbeszélés jelenének — az elkülönítés, a távolság-
növelés helyett — különös egymáshoz közelítése, mégpedig a közvetlen jelenlét imitálá-
sával s az egyidejűség fikciójának sugalmazásával. Az elbeszélő a történet alapidejét — a 
korszak értelmében való idejét — elvontan, közvetetten s hozzávetőlegesen jelöli ki, 
ugyanakkor a belső idősíkok és időviszonyok konkrét és aprólékos meghatározására 
törekszik. A szereplők elfeledkeznek — legalábbis szeretnének elfeledkezni — a valóságos 
időről, a mindentudó s mindenható harmadik személyű szerzői narrátor viszont szüntelen 
méri s jelzi az időpontokat és időtartamokat. A történetszövés lineáris és kronologikus, 
de a megjelenített emlékezések és a narrátori közlések révén a közelebbi s távolabbi múlt 
egységei is beékelődnek az elbeszélt történet jelenébe. Az időtlenítés és a temporális 
meghatározás, a lebegtetés és a megkötés, az eloldás és a rögzítés kettős játéka érdekesen 
kevert és összetett időszerkezetet eredményez. Ebben a kevertségben és összetettségben 
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igazában kevés a bergsonizmusra emlékeztető tünet. Csak mérsékelten érvényesül az idő 
szubjektivizálása, az objektív időformák szétbontása, egészen részleges az időnek a lírai 
időérzet alapján való „dallamosítása", az idősíkok váltogatása nem hagyja figyelmen kívül 
a szabályosság kötelmeit. Ha az időfelbontás és időjáték legmerészebb és legszélsőségesebb 
regénypéldáihoz viszonyítunk, a Boldogult úrfikoromban narrátori időkezelését mode-
ráltnak minősíthetjük. 

Az elbeszélő által kialakított időtartományok hármas tagolódást mutatnak. A narrátor 
beépíti a regényrendszerbe azt a külön is számon tartható idősíkot, amelyet az elbeszélés-
folyamat jelenének, elbeszélői jelen időnek nevezhetünk. A szerzői „én" feltünteti a maga 
pozícióját és nézőpontját, amely a közvetlen jelenlét, az egyidejű jelenlét fikciójára épül. 
Maga az elbeszélő a néző, a megfigyelő szerepét veszi magára. Ennek értelmében a 
megfigyeléssel, az átéléssel egyidejűleg követi és közli az eseményeket, a történet mozza-
natait. Nem távolból és utólag formálja történetté a középpontban álló sörházi esemény-
sort, hanem az ott levő szemtanú és részvevő térbeli és időbeli távolítás nélküli szemléleté-
vel. Az egyidejűség illúzióját kívánja felkelteni, s ily módon alakítja ki a narratív perspek-
tívát. A szinkrónia képzetének előállításában az elbeszélésmód számos hatóeleme részt 
vesz, de közülük is kiemelhetők azok a részletek, amelyek közvetlen utalások formájában 
jelzik az elbeszélői szinkronizmus elvének és módszerének érvényesítését. Vilmosi Vilma 
kisasszonyról „végre megállapíthatjuk, hogy . . . " — közli egy ponton a Boldogult úrfi-
koromban elbeszélője. „Olvasóim engedelmével be kell vallanom, hogy Pista úr előadását 
már csak azért sem kurtíthatnám a kellő terjedelemre, m e r t . . . " — olvassuk később. „De 
hiszen éppen azért vagyunk itt, hogy . . . "; „Tartsunk tehát sorrendet elbeszélésünk-
ben . . . " — figyelmezteti magát. „Egyelőre az történt, hogy . . . " — imitálja a fabulázó 
magatartást. „Mi csak maradjunk az egyszerű tényéknél, amelyek egymás után követ-
keznek" — hangzik újból az intelem. „Nyomban meg kell azonban jegyeznünk, hogy. . . " 
— vezeti be az egyik epizód előadását. A Spatz nevű úriember visszaemlékezéseinek 
közlését megszakítja, abbahagyja, így indokolva: „sajnos, nekünk követni kell az esemé-
nyeket". Ha valamelyik szereplőjéről valami újat akar mondani, így fest a formula: 
„ . . . akiről most már ugyancsak megmondhatjuk, hogy . . . " Egyszerre utal a történet és 
a narráció összekapcsolódó jelen idejére: „Az olvasó bízvást azt gondolhatná e helyen, 
hogy most már elérkezett az az időpont, a m i k o r . . . " így indokolja a részletelhagyás 
technikáját: „És ha most részleteket akarnánk elbeszélni arról. . . , akkor talán sohase 
lenne vége ennek a történetnek." „De ne siettessük a pillanatot" - kiált fel egy 
különleges epizód elmondása közben. „Most veszem észre, hogy . . . " — töri meg az 
eseményközlést a reflexió. Alakilag akár jelen van, akár nincs jelen a „most" az efféle 
fordulatokban, a jelenre mutató időhatározó — az elbeszélői jelen idő érzékeltető, 
kifejező jele — értelemszerűen mindenkor ott van a narrátori kijelentésekben, közlésegy-
ségekben. Mert a közlő „én", az ábrázoló „én" minduntalan egyidejűséget akar teremteni 
a megformált történet saját ideje és az elbeszélésmenet külön ideje között. 

Az elbeszélés idejét jelző narrátor szerepében áll előttünk a regény elbeszélő „én"-je 
akkor is, amikor az epikai előadás egy-egy pontján hátratekint, visszamutat a történet — s 
egyúttal az elbeszélésfolyamat — valamely korábbi epizódjára, mozzanatára, állomására. 
Midőn a sörházban időző társaság egyik tagja váratlanul megszólal, az elbeszélő tudtunkra 
adja, hogy a „hatvanesztendős forma, jól vasalt, jól táplált, angol ruhaszövetekbe öltözött, 
böftökképű úriember" azonos ama figurával, „akit Jenőke néven már elbeszélésünk 
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folyamán felemlítettünk". Hasonlóképp tudhatjuk meg, hogy az „ördögi kajánsággal" 
közbeszóló, addig többnyire hallgatag krakéler „az a púpos, szakállas, pokoli úriember, 
akiről már egyszer szó volt ebben a történetben, amidőn a söröshordó elhelyezése miatt 
veszekedni kellett a kocsmárossal". A sörház előtt várakozó omnibusz „régebben említett 
tiszteletre méltó portásá"-ról az derül ki, hogy a mulatozók kompániájából „időközben a 
családi asztalhoz telepedett". A befejező szakaszban a „részvevő",, jelenlevő" narrátor a 
távozókat figyeli, az eloldalgók lajstromát igyekszik összeállítani. Ezenközben fogalma-
zódik a kommentár, amelyben ismételten a krakélerre terelődik a szó: „Hogy ki távozott 
el a Bécs városához címezett vendéglőből negyediknek: azt pontosan megállapítani nem 
lehet, mert például a névtelen krakéler, akinek hangját történetünkben többször hallot-
tuk: nyomtalanul tűnt el." Az ilyesfajta narrátori közlések a regényben egyszerre járulnak 
hozzá a történet folyamatszerűségének és az elbeszélés időbeliségének érzékeltetéséhez. 
Mindkét szempontból megvan az időjelző rendeltetésük. Emlékeztető és kapcsolatteremtő 
visszacsatolások ezek, az elbeszélői időjelzések rendszerébe tartozó kis egységek, amelyek 
a történet s a narráció korábbi fázisai — múltja — és jelen ideje között létesítenek 
összefüggést. Az időbeliség képzetének kialakításában a múltra-utalás változataiként vesz-
nek részt. A „már" értelmében funkcionáltatja őket az elbeszélő, aki ezeken a helyeken a 
visszanéző szerepről ad jelzéseket. 

Harmadikként a narrátori előreutalások, az ismétlődő előrejelzések a „majd" jegyében 
s értelmében halmozódnak fel az elbeszélésben. Az elbeszélő ilyenkor az aktuális jelenből 
a jövőbe ugrik előre, később bekövetkező fejleményeket jelez, mégpedig anélkül, hogy 
magukat a fejleményeket részletezné és közvetlenül ábrázolná. Podolini Lajos „furfangos 
báránybőrmellényével" - olvassuk - „még találkozunk valahol". Kacskovics úr indít-
ványára a rokoni vizit helyett a sörházi villásreggelit választja a két podolini fiatal. 
Meglepetésre Vilma kisasszony sem ellenzi a tervet: „Mint későbben bevallotta: korainak 
tartotta még az időt a viziteléshez . . . " Podolini Lajos volt alszolgabíró a felszolgált éteU 
azzal dicséri, hogy kijelenti, egészen kedve szerint van elkészítve. így szólt, de „mint 
elbeszélésünk folyamán kiderül: nem nyegleségből, hanem azért, mert ennél nagyobb 
dicséretet nem tudott mondani" — kapjuk a magyarázatot. A vendéglőben majd felbuk-
kan egy új, sok bonyodalmat okozó vendég, mint megtudható, foglalkozását tekintve 
borbély: „De ez csak későbben tudódott ki, miután ennek a történetnek a szereplői nem 
olyan emberek, akik inkognitójukat mindjárt a megjelenés alkalmával elárulják . . . " A 
podoliniakat kísérő álmatlan úriember egy időre ott hagyja asztaltársait: „Hol és merre 
volt teendője Kacskovics úrnak azon idő alatt, amíg távol volt: ezt majd a következmé-
nyekből tudja meg a mélyen tisztelt olvasó . . . " — szól a tájékoztatás. Az is csak „később 
derült ki", hogy a rejtélyes vendégeket kalauzoló Dallosi úr miért pártolt át Pista úr 
kompániájához. Az ilyen elbeszélői allúziók valamely jelenbeli részlethez kapcsolódnak, 
arra — annak következményeire — vonatkoznak. A jelenből tekintenek előre, részint a 
történet jövő idejét, részint magának az elbeszélésnek egy-egy várható fordulatát, majdani 
állomását idézik mintegy előzetesen, várakozást is ébresztve. A jelen s jövő viszonyítá-
sának és összekötésének eszközei közé tartoznak ezek a betétek. Mindegyik közeli, 
közvetlen jövőre céloz, olyan későbbi fázisokra, amelyek egyébként beletartoznak magá-
nak az elbeszélt történetnek a keretébe, nem lépnek túl annak időhatárain. A mindentudó 
szerepében fellépő narrátor használja ezeket az előreutaló időjelzéseket, amelyek egy-
szerre feszültségkeltők s késleltető hatásúak, információvisszatartók. 
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Az előreutalások másik alaptípusa azokból a részletekből szerveződik, amelyeket 
távoli, messzire mutató jelzéseknek lehet tekinteni. Sajátosságuk éppen az, hogy mind-
egyik az előadott események valamelyik részletéhez kötődik, s a jelenbeli mozzanatokból 
eredő olyasféle következményekre utal, amelyek már nem foglalhatók bele az alaptörté-
net voltaképpeni idejébe. A messzi jövő dimenziója körvonalazódik ezekben a narrátori 
utalásokban, amelyek éppen a jelenben történtek valamikori visszhangját, hosszú utóéle-
tét bizonygatják. A Boldogult úrfikoromban elbeszélői időrendszerében ez a jelzéssorozat 
mutat a legtávolabbra. Az ide sorolható időjelzések száma különösen nagy; nagyobb 
például, mint a visszatekintéseké és a közelre utaló előrenézéseké együttvéve. Igen sűrűn 
ismétlődnek a regényben az olyan közlések, amelyek az „esztendők múlva", „a következő 
években", az „évek múltán", a „későbbi években" jelölő fordulatokra épülnek. Ebben a 
meghatározatlan jövőben „emlegették", „megállapították", „kérdezték", „mondogat-
ták", „mesélték" az utókor kései emlékezői - véli tudni az elbeszélő - a sörházban 
történtek különféle részleteit, a nevezetes mulatozás eseményeit, találgatták, idézték s 
kommentálták a terézvárosi história epizódjait. Nem is egyszerű emlékidézéseket sejtet a 
fabulátor, hanem valamiféle szájhagyomány, köznapi mítosz, legendakör létrejöttét 
kívánja sugalmazni. Ebben az utólagos emlékező legendaképzésben az események egykori 
szereplői éppúgy részt vesznek, mint a közvélemény ismeretlen képviselői, „azok a nők és 
férfiak, akik a jelen szenvedése elől a múlt idők képzelt örömein vigasztalódnak". 

A történet ideje 

„Melyik korban élünk? Első Ferenc József uralkodása idején — akiről ugyanannyi szó 
esik itt is, mint akármelyik Krúdy-regényben —, vagy a húszas években talán? " — teszi fel 
a kérdést Sőtér István. Fábri Anna szerint „a történet végére már kikövetkeztethetetlenné 
lesz, körülbelül melyik évre is esett ez a nevezetes Dorottya-nap? Mert míg az elején 
biztosra vehettük, hogy Ferenc József halála után vagyunk, később mindez egyre bizony-
talanabbá válik, s szinte teljesen el is mosódik a konkrét idő". Bori Imre értelmezésében a 
kiürült, jelentéktelen, silány, emberi értékeiben devalválódott élet rajza a „a háború utáni 
világ" megjelenítéseként fogható fel, a Dorottya-nap eseményideje „húszas évekbeli". A 
kérdés és a tűnődés annyiban jogosult, hogy Krúdy nem rögzíti pontos és egzakt 
jelölésekkel az elbeszélt események történeti idejét, nem határozza meg közvetlenül a 
korszakot, amelyben a történet elhelyezhető. 

Az elbeszélő a cselekményt évszakhoz köti, s ezen belül még közelebbről is időszakhoz 
kapcsolja. Ilyen időszakjelölő fordulatokkal találkozhatunk: „ezen a télen", „e téli 
napon", „februáriusi nap", „e farsang végi nap", „a farsang végére eső Dorottya-napot 
mutatta a kalendárium", „pénteki napon". Amikor viszont ennek a napnak nagyobb 
időperiódusban való elhelyezésére kerülhetne sor, csupán ezzel a kevéssé tájékoztató 
szignummal igazít el a szöveg: „19 x x " . Valóban: melyik korban élünk hát, ha a regény-
világba belehelyezkedünk? Konkrét meghatározások híján erre csak közvetett s áttételes 
jelzések segítségével adhatunk megközelítő választ. 

A jelek egyik csoportja meglehetősen elvont és általános utalásrendszert teremt. Az 
előtérben álló események elbeszélése kapcsán némelykor olyan célzásokat tesz a narrátor, 
amelyek valamiféle korrajzi, kortörténeti háttérre utalnak, mégpedig oly módon, hogy 
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megfigyeléseket közölnek a korra jellemző szokásokról, életmódról, az „észrevétlenül 
világvárossá lett" Pest jellegzetes életmozzanatairól, divatokról s életelvekről. Az „akkori-
ban", „akkor", „most", „ez időben", „ez idő táj t" fordulatok után mindig egy-egy 
koijelző értelmű élettény felemlítése következik. Természetesen ezeknek van némi körül-
határoló, térben s időben megkötő, perióduskijelölő érvényük, globális meghatározó 
funkciójuk. Ám végeredményben annyira absztrakt a bennük levő időjelző tartalom, hogy 
rájuk hagyatkozva igencsak bizonytalanságban maradna az időben eligazodni kívánó 
olvasó. 

Ennél közelebb visznek a „melyik korban élünk"? kérdésére adható válaszhoz azok a 
koijelölő értékkel is rendelkező utalások, amelyek ismételten Ferenc József személyére és 
uralkodási idejére vonatkoznak. „Az én időmben" — kezdi merengését Kacskovics úr, s 
emlékezéseiben újra és újra azokhoz az esztendőkhöz kanyarodik vissza, amikor „Ferenc 
József volt a király" — s ezt a kort ő a tökéletes rend idejeként eszményíti. „így volt 
Pesten" - értékel összefoglalóan a jelenből visszanézve a Ferenc József-i múlt időbe. Már 
javában zajlik a sörházi élet, amikor Pista űr, a tekintélyes elnök, az öregpincérrel 
kötekedik, illedelmes viselkedésre oktatja, majd a fölényeskedő játék végeztével bágyad-
tan visszahanyatlik elnöki székébe, s így szól: „Ferenc József idejében ez így volt, azóta 
felborult minden rend a világon." De ezzel nincs vége a bornírt elnöki magánmulatságnak, 
„a látszólagosan megjuhászodott elnök . . . még nem végzett az öregpincérrel", folytatja 
hát a kötekedést, ekképpen: „ — >Zikellner<- kiáltott fel végre —, én tudom, hogy a 
forradalmak mindig a pékek miatt törnek ki. De én nem vagyok nihilista, se anarchista, se 
bolsevista, engem nem kergetnek forradalomba a pékek, még ha sikerült is nekik megölni 
az öreg Ferenc Józsefet." A kenyér megrendelése újabb alkalmat ad a sajátságos elnöki 
képzettársításokra, ötletekre — s egyúttal a Ferenc József-utalásokra is: „Nincs már igazi 
sercli a világon . . . Hol van az a világ, amikor Ferenc Józsefnek külön dagasztottak, 
sütöttek kenyeret Pesten a pékek? . . . Kampec. Bolond mindenki, aki túlélte Ferenc 
Józsefet." Később a „Szerkesztő" úr is bekapcsolódik a múltidézésbe, s bizonyos divatok 
jellegét elemezve kommentárként megjegyzi: „Nem is lehetett ez másképpen Ferenc 
József idejében . . . " Amikor váratlanul az elnökkel keveredik vitába, újra szükségét érzi a 
„Szerkesztő," hogy a császári felséget említse: „Nálam nagyobb tisztelője nem volt Ferenc 
Józsefnek, akire ügy gondolok most is, mint halott apámra." Pista úr arról elmélkedik, 
miért „nem szeretett Ferenc József se mutatkozni civilben". Holcwart Ede portás meg-
köszöni Vájsz úrnak, hogy az ő kedvéért külön csapolt sört, „mert valóban már elmúlott 
az az idő, amikor Ferenc Józsefnek csapoltak". Vilma kisasszony úgy táncolt az elnökkel, 
„mint ahogy Ferenc József idejében a legjobb balettmesterek tanították a táncot, ha az 
Operaház műsorán a Bécsi keringő volt előadásra kitűzve". Látnivaló: a szereplők tudatá-
ban jelen van Ferenc József alakja s a Ferenc József-i korszak, mégpedig emlékként, 
múltként, vagyis mindig múlt időben beszélnek róla, elmúlt időszakként emlegetik, s ezzel 
a maguk történeti jelenének a meghatározásához is adalékokat szolgáltatnak. 

Ebben a tágabb időkeretben helyezkedik el a regény előtérben álló eseménysora. Egy 
téli nap délutánján kezdődik el az elbeszélt történet. Alkonyattájt a Szepességből jött, a 
margitszigeti szállodában lakó Vilmosi Vilma kisasszony, aki tanítónő volt, de most 
„>szuplikáns< lett . . . , mert fiatal és vidám volt", a Duna jegére kirándul, kíváncsi lévén a 
vadkacsákra. A szerencsésen végződő kaland után a vacsora következik a szállodai étte-
remben, majd az éjszaka eseményeiről kapunk rövid eseményrajzot. Ez tekinthető a 
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/oltaképpeni történet előjátékának, hiszen az elbeszélés tárgyául szolgáló események 
másnap reggel kezdődnek, mégpedig azzal, hogy Vilma, a vele együtt jött másik „szup-
likáns", Podolini Lajos, a volt szolgabíró és az őket kísérő szállodai ismerős, az alvászava-
rokkal bajlódó Kacskovics úr megtelepszik a terézvárosi Bécs városához címzett sörház-
ban, Vájsz úr és neje vendéglőjében. Ez reggeltájt történik, s ami ettől kezdve lezajlik, az 
ennek a „farsang végére eső" napnak az időtartamába illeszkedik. Ezt az időkeretet 
csupán a Végszó tágítja ki, lényegében egyetlen nap újabb eseményidejével. 

Végszó címmel ugyanis rövid egységet csatol Krúdy a regény törzséhez, amely egyéb-
ként külsőleg részekre, fejezetekre sincs tagolva. Ez a Végszó különbözik az elbeszélés 
folyamatában szétszórt, az alaptörténet idején belül maradó előreutalásoktól és a hasonló-
képp az elbeszélő közlés textusába szőtt, az „évek múlva" típusú időjelzésektől. Ez is jövő 
idejű regényelem ugyan, de epilógusszerű, zárszó és kitekintés jellegű. Időben elkülönül a 
voltaképpeni ábrázolt eseményanyagtól, noha nem távolodik tőle nagyon messzire. Mint-
egy poénszeiú zárlatként s rövidre fogott szinopszisként követi az összefüggően elbeszélt 
egyetlen nap eseménytörténetét. Itt az ábrázolást már csupán gyors és krónikaszerű 
jelzések helyettesítik. A benne megjelenő információk csak a szereplők egyik csoportjára 
— a kocsmáros házaspárra, a két podolini fiatalra s Kacskovics úrra — vonatkoznak, az 
„elnök" társaságának tagjairól itt már nem esik szó. Tehát korlátozott happy end rekeszti 
be a regényt. Azt tudhatjuk meg belőle, hogy röviddel a Dorottya-napi „durchmars" 
színjátéka s a vele járó egyéb meglepetésszerű ceremóniák után nem sokkal mi történt az 
előbb említett néhány szereplővel. Így foglalhatja magába a Végszó a részleges „boldog 
vég" nem távoli, hanem közeli jövő idejét, mint a regényben elbeszélt történet egyik 
időtényezőjét. 

Tehát a rövidke előtörténet és utójáték periódusa fogja közre az alaptörténet, az 
elsődleges történet egyetlen kalendáriumi napba záruló tartamát. Az alaptörténet idő-
tartama nem több, mint a bevezető és záró részé. A három részre tagolható regény 
teijedelmi arányai viszont azt jelzik, hogy a sörházi nap megjelenítő ábrázolása roppant 
mértékben kiterjed, terjedelmileg — a nagyfokú részletezés eredményeként — hatalmasan 
megnövekszik. Hozzá képest a másik két regényfejezet pusztán jelzésekre szorítkozó 
elbeszélésnek, vázlatnak tekinthető. 

Magától értetődik, hogy mindhárom részben más-más funkciót tölt be az idő is, s 
nemcsak ábrázolástechnikailag, hanem lényegszetűen, a jelentéstartalom szempontjából is. 
Természetes, hogy az idő szerepe s jelentősége a középponti eseménysorban a leggaz-
dagabb s legösszetettebb, és a legkülönösebb, a leginkább érdekes. Ebből következően 
maga az epikai időábrázolás, időmegjelenítés is az alapcselekmény elbeszélését tartalmazó 
nagy regényfejezetben válik meghatározóan fontossá, a narráció lényeges részévé, fontos 
regényalkotó tényezővé. 

Reggel-kora délelőtt térnek be — városi kocsikázást követően — a szepességiek és 
Kacskovics úr a sörházba, a kitűnő villásreggeli reményében, s akkor távoznak el, amikor 
rajtuk kívül már csak Stranszki, a Király utcai öreg üvegkereskedő, a .jelentéktelen, 
konok törzsvendég" tartózkodik a házban, aki „vérfagyasztó pedantériájával", örökös 
újságolvasásával, kedélytelenséget árasztó megjelenésével „megitta a jókedvét mindenki-
nek"; s amikor Vilma kisasszony kijelenti: „Hét óra . . . Hét óra van, este. Mennünk kell, 
uraim, a Sziget messzire van." Ez a „hét óra" jelzi az utolsó epizód idejét, hiszen a 
„szigetiek" távozásával zárul le a kocsmai színjáték eseményideje, a nevezetes Dorottya-
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nap, mely „a meglepetések, az ördöngösségek napja volt". A két határpont között 
szerveződhet meg az események idődinamikája, az időmúlás ritmusa, az emberek és az idő 
kapcsolata. 

Az elő- és utójáték szakaszát ábrázoló részekben is él az elbeszélő az időjelzés 
lehetőségeivel s eszközeivel. Az epizódfestések során utalásaival érzékelteti az idő múlását, 
az események időbeliségét. Ez a jelzésmód aztán sokkalta nagyobb szerepet kap a 
törzscselekményt keretbe foglaló nagyméretű regényfejezetben. Úgy beszéli el a narrátor 
az eseményeket, hogy az epikai közlést átszövi az időtényezőkre való szüntelen utalások-
kal, s ily módon folyamatosan felhívja a figyelmet a zárt térben történtek időbeliségére, 
saját idejére. Úgyszólván minden új helyzet, epizód, szereplőmegjelenés, emberi gesztus, 
fordulat ábrázolását összekapcsolja az idő mozgására emlékeztető meghatározásokkal. 
Ábrázolásmódjának egyik általános sajátossága, hogy ennek a mikrovilágnak, ennek a 
zsugorított térnek, a benne elhelyezkedő figuráknak minden moccanását, banális és 
extrém megnyilvánulását aggályos pontossággal, aprólékosan és tudatos körülményes-
kedéssel, szándékolt akkurátussággal é„ jóformán mikroszkopikus nagyítással vetíti elénk. 
Ehhez a megfigyelés- és megjelenítésmódhoz szorosan hozzátartozik az eseményidő szaka-
datlan jelzése, az időegységek és időváltások minduntalan megjelölése. Hemzseg az epikai 
szöveg a „most", „ekkor", „már", „ezalatt", „hamarosan", „miután", „ugyanekkor", 
„amikor", „eddig", „eközben", „aztán", „időközben", „most már", „mindeddig" s a 
hasonló időhatározó elemektől. Ugyancsak sűrűn ismétlődnek az olyasfajta időjelölő 
fordulatok, mint: „ebben a percben", „ebben a másodpercben", „ebben az órában", 
^ebben a nyugalmi időszakban", „ebben a pillanatban" vagy a „darab ideig", , jó darab 
ideig", „huzamosabb ideig", „egy-két percig", „egy másodpercig", „rövid ideig", „bizo-
nyos időre"; aztán a „darab idő múlva", „darab idő után", „hosszabb idő óta", „bizonyos 
idő múlva", „hosszabb ideje", „néhány perccel előbb", „a legkésőbben" avagy a „fertály-
órája", „fertályórákig", „fertályórák múlva". Ezek a jelzések, tartamjelölések a sörházi 
élet mikromozgásához, belső dinamikájához simulnak, azt követik. A ceremóniák epizód-
jainak váltakozásával együtt mozog az időfolyamat is. Az elbeszélő az idő alakulását, az 
időbeliséget is épp olyan hangsúlyozott precizitással, a közelről nézés, a közvetlen 
megfigyelés és a minuciózus rajz ugyanolyan nyomatékosító módszerével követi nyomon, 
mint teremtményeinek minden apró mozdulatát és megnyilvánulását. Ezek a legkisebb 
időtartamváltozás, az elemi időtagolódás kifejezésére szolgáló időhatározói jelek, amelyek 
mindegyre magukra terelik a regényolvasói figyelmet. 

Eközben az is megfigyelhető, hogy a történet saját belső idejét, annak szerkezetét 
érzékeltető és megjelenítő narrátor ezeknél átfogóbb, nagyobb egységeket megragadó és 
körülhatároló időjelzéseket is beiktat az elbeszélés menetébe. Ezek az időmeghatározások 
„a farsang végi nap", a tulajdonképpeni eseményidő múlását és tagolódását írják körül. 
Rendszeresen beépíti Krúdy ezeket a napszakjelzéseket is a közlésbe, mindig valamelyik 
fordulatszerű epizóddal összekapcsolva. Megjelöli, milyen események történtek „a dél-
előtt folyamán". Többször úgy látszik, mintha a szoba zárt terében együtt levők teljesen 
magukra volnának utalva, elvágva a külvilágtól. Az elzártságba azonban időről időre 
behatolnak a nagyobb környezet, a kinti világ jelzései, amelyek ismételten az időmúlás 
élményében részesítik az időből kiesni látszó embereket. A belső időmérés hiányát 
mintegy pótolják a kintről érkező jelek. A sörházi élet mozzanataihoz fűzött — már 
idézett - narrátori időjelölések az epizódsorokat egymáshoz viszonyítják, ezek belső 
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időrendjét követik, „kifelé" nem viszonyítanak. A napszakjelzésekből épp ez az idő-
perspektíva alakul ki, létrejön a „belső" és a „külső" között az időbeli kontaktus. Az 
egyik ajtónyitás - olvassuk - „déli harangszót (a terézvárosi toronyból) hozott magával". 
Ami ezután történik, arról tehát tudható, hogy már a délután eseménye. Egy másik 
epizód elmondása közben arról értesülünk, hogy „most már három órára harangoznak a 
terézvárosi toronyban". A harang még egyszer megszólal; valamivel utóbb „már temetésre 
harangoznak a Teréz-templomban". Később nem a harangszó tölti be a metronóm 
szerepét, más külső jelekből lehet következtetni az idő folyamatos múlására. A kifejlet felé 
haladó történet kerete nemsokára már „a leereszkedő alkonyati félhomály", „az alkonyi 
óra", „a percenként sötétedő szoba", a napszállat utáni periódus. A félhomályban lezajló 
félálomi-látomásszerű ceremónia, az elvarázsoltságot s valami váratlan csodát idéző jele-
netsor végeztével „a lámpásokat a Bécs városához cimezett sörházban felgyújtották". 
Ezzel a cselekedettel a hirtelen és csodaszerűen jött varázslathangulatból „kijózanodó" 
vendégek mintegy a külvilág időjelzésére is reagálnak, szinte felébrednek, s alkalmaz-
kodnak a körülményekhez, kilépnek a redukált és mesterséges bensőségből. Amikor 
Vilma kisasszony kimondja: „Hét óra van, este" - akkor már vége a sörházi elzártság és 
védettség állapotának, a szereplők már „kint" vannak, sorra elszállingóztak, menekülve 
vagy távozásra kényszerülten. Az est beálltával az emberek, „akik ezt a vidám napot 
szerezték nekünk", gyors egymásutánban eltűnnek a színről. 

Tempi passati 

A Boldogult úrfikoromban elbeszélt történetének kereteit nagyrészt kitöltik a jelen idő 
eseményei, azok az epizódok, amelyek a cselekmény jelenében esnek meg a részvevőkkel. 
A narrátor nem tekinti elsődleges feladatának a múltbeli háttér részletes kidolgozását, a 
múlt dimenziójának kitágítását s az elbeszélésbe való bevonását. Bármennyire a jelenre 
irányul is azonban az epikusi figyelem, az ábrázolásban nem lehet kikerülni a történet 
múltjának legalább néhány részletét, szakaszát, vonatkozását. Természetesen meg is 
történik ez a visszafelé tágítás, mely a múltidéző mozzanatok formájában valósul meg a 
regényben. Mindenekelőtt az számit, amit a szereplők az aktuális helyzetekben tesznek, 
ahogy a megjelenített előtérben és jelen időben viselkednek. Ugyanakkor életük króniká-
jához, a róluk formált portrékhoz a korábbi életszakaszokról való epikai információk is 
hozzátartoznak. A közelmúlt periódusa ékelődik ilyképpen a történet időrendszerébe, 
mégpedig részint narrátori közlések alakjában, részint a szereplők múltra utaló monológ-
jaiban és dialógusaiban. Ekként tudhatjuk meg például, hogy Podolini Lajos alszolgabíró 
volt, s büszkén emlegeti, hogy nélküle „Lublótól Poprádfelkáig nem tudtak bálokat 
rendezni." Vilma, aki elárvult tanítónőnek mondja magát, s akit „a Szepességben a 
legműveltebb, legerélyesebb, a legnagyobb kaliberű hölgynek tartottak", egyebek közt 
arról is nevezetes, hogy a pátriában „mindig azon törte a fejét, hogyan ejtsen kétségbe 
jóhiszemű, komoly, hiszékeny férfiakat". Mindketten bele-belemerülnek a szepességi 
emlékek idézgetésébe, anekdotákat mesélnek tájhazájuk embereiről s eseteiről. Mindezzel 
Kacskovicsot, a „középkorú úriembert" szórakoztatják, akivel egyébként már „napok 
óta" ismerik egymást, mielőtt belépnének a történet jelenébe. Kacskovicsról kiderül, hogy 
örökké a szállodákat járja, mert sehol sem képes jól aludni; viszontagságait anekdotikus 
esetek tanúsítják. Értesülünk arról, miként lett egykoron Vájsz úr a Bécs városához 
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vendéglőse. Kitudódik, hogy a terézvárosi adókivető bizottság elnöki tisztét betöltő Pista 
úr gyülekezete nem holmi egyszeri szerveződésű alkalmi kompánia, hanem nagyobb 
múltra visszatekintő társaság. „ . . . A nagyhatalmú férfi nem tehetett egy lépést sem, 
hogy társaságát ne keresték volna gava l l é rok . . . " Nemcsak az „elnök" előéletéről 
kapunk tájékoztatást, a legtöbb lump életéről, sorsáról megtudhatunk egyet-mást. Szó 
esik Nikodémi úr olasz származásáról, Kriptái úr gondnokság alá helyezésének keserves 
tényéről, Keszthelyi úr családi körülményeiről, a ,/Szerkesztő" életmódjáról, az Andrássy 
úti trafikos fiatalkoráról, Dallosi táncmester és „ismert éjjeli pincér" nevezetességének 
okairól, lovag Tokió „úrizenész" életéről. Az olvasó beavattatik abba a titokba is, hogy az 
„elnök" már „évek óta >pikkelt<" Jenőkére, aki árván nőtt fel, a nővére pártfogására 
szorul, s aki „harminc esztendő óta nem tudta megmondani, hogy került épen, baj nélkül 
ágyba" a szüntelen lumpolások után. Előadatik Piac, a „bukott árendás" életrajza is, 
amelynek nyomán érthetővé válik, miért viseli ábrázatán „az egykori földbérlő" hajdani 
verekedések feltűnő jegyeit. 

A mozaikokból — utalásokból, jelzésekből, adalékokból — a legtöbb esetben kikereke-
dik valamiféle életrajzi múlt, amely a jellemzés, az alakrajz részeként is funkcionál. A 
bennük felhalmozódó információs anyag jórészt azt is indokolja s magyarázza, miért 
menekülnek - menekülnének! - a figurák olyan helyre, ahol „az önfeledkezés" alkalmát 
és a sivár személyes jelen idő kijátszásának lehetőségét remélik. 

Nemcsak a regénycím emeli ki középponti jelentőségű időtényezőként a „boldogult 
úrfikor" képzetét, maguk a szereplők is számos alkalommal aktualizálják ezt a motívu-
mot. A sörházban gubbasztok megnyilvánulásainak számottevő része emlékezés. Olyan 
eseményekre, történetekre, képzelt vagy igaznak tetsző fordulatokra, életszakaszokra 
hivatkoznak, amelyek távol esnek a jelen élményvilágától, igencsak összeszűkült és silány 
élményidejétől. Az emlékezők — ha éppen alkalmuk nyílik a társaságban való szereplésre 
— rendszerint emlékeiket idézgetik, a tűnt időkbe s azok terébe hátrálnak vissza az 
aktuális időből. „Tempi passati" — kiált fel egyikük, az Esperes, és ezek a „múlt idők" 
mindannyiuknak elsőrendűen fontosnak látszanak. S ha a múltra gondolnak, jóformán 
kivétel nélkül olyasmit próbálnak legalább verbálisan feltámasztani s újraélni, ami az 
úgynevezett „boldogult úrfikor" távoli, elmosódó, meghatározatlan, szinte mitizálódott 
életperiódusához társítható. 

Mindenki a maga kiszínezett, legendásítani próbált „boldogult úrfikorát" élesztgeti 
egy-egy anekdotával, hivatkozással, emlékkép fölelevenítésével. Podolini Lajos a „szepes-
ségi úrfikor" aranyidejére réved vissza. A gondnokság alá helyezett Kriptái „boldogult 
úrfikorából" megmaradt „régimódiasan szabott" kabátját viseli. Persze, a becses ruha-
darab zsebében „egyetlen fillér sem akadt meg hónapokon keresztül". Pista úr „némi 
merengő hangrezgéssel" ismételgeti egyre a „boldogult úrfikoromban" szólamát, s emlé-
kei közt kutat. Piac, a tönkrement kereskedő „boldogult úrfikorából" az Andrássy úti 
trafikos tud egyet-mást, s ezeket mint titkokat fedi fel a tisztelt kompánia előtt. 
Természetesen magának Piacnak is vannak saját dédelgetett emlékei azokból az időkből, s 
keresi is az alkalmat, hogy beszélhessen róluk. A trafikos azzal henceg, hogy „boldogult 
úrfikorát" nagy zenészek társaságában tölthette. Lovag Tokió, „aki egész életét azzal 
töltötte, hogy kedélyes helyeken segített a kedélyes hangulat ápolásában", arról neveze-
tes, hogy ifjabb éveiben, vagyis „boldogult úrfikorában" ő volt a legjobb valcertános a 
városban. 
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Belekapaszkodnak tehát az otthontalan, kiüresedett életű, elrekedt sorsú, teljesen 
jövőtlennek látszó egzisztenciák a megszépíteni s megálmodni próbált személyes „tempi 
passati" legendáiba. Egy másik Krúdy-regény (Hét Bagoly) egyik anakronisztikus, múlt-
ban ragadt figurájához hasonlatosan egy kicsit mindig megelevenednek, felderülnek, 
mámorosak lesznek, ha „a bűbájos múlt időkre" gondolhatnak. Nagy szükségük van a 
„boldogult úrfikoromban" triviális és eléggé szegényes mítoszára, kigondolt s átszínezett 
mítoszidejére, erre az ábrándos és önámító fikcióra. Egyik alkalommal ezért fűzheti az 
elbeszélő a szereplők „boldogult úrfikoromban" frázisaihoz ezt az ironikus reflexiót: 
„ . . . mintha ez a kifejezés e társaságban a magyar históriának a legszebb lapjait jelentené, 
amely lapokra aranybetűkkel van felírva mindazoknak a neve, akik ebben a korban 
szerencsések voltak é l h e t n i . . . " 

Kronotoposz 

Ha más, tágabb színterekről indítja is a történetet az elbeszélő, a nyitányt követően 
feltűnően zárt térbe, a sörház belső terébe vezeti, s az elbeszélt történet legnagyobb részét 
ebben az összevont, zsugorított szobatérben helyezi el, ott játszatja le. Ennek az össze-
vont és elszigetelt világnak a zártságában számos apró epizód lezajlik — még csodaszerűen 
különös, meglepően váratlan, szinte látomásos, félálomi, irreális dolgok is megtörténnek 
—, mégis állóképszerűvé válik a történet, mert egészében a lényegi eseménytelenség és 
cselekménytelenség jellemzi. „A Boldogult úrfikoromban talán legérettebb és legjel-
lemzőbb magyar példája a modern cselekménytelen regény formának" (Rónay György). 
Krúdy a végletekig lelassítja a felaprózott események mozgását, megfékezi a cselekmény-
dinamikát, s ezt az álló világot mozdítja meg egy-egy „fordulat" impulzusával. „ . . . A 
feladat, melyet itt megoldott, talán a legnehezebb erőpróba volt, melyet magyar prózaíró 
valaha vállalni mert. Az a virtuóz fogás, mellyel történetének fonalait néha az unalomig 
engedi lazulni, hogy azután az eseménytelenségből varázsolja elő emlék és álom legköl-
tőibb hatásait: az írás, a forma, az ábrázolás kitanult ínyencével, hétpróbás beavatottjával 
ismertet meg bennünket" (Sőtér István). A statikus egészet a részek, a kis mozgások, a 
belső mikrováltások dinamizálják. Anélkül, hogy megszüntetnék a kvázi-cselekményes-
séget, a pszeudo-eseményesség alapelvének érvényességét. 

A beszűkített térhez feldarabolt, sajátosan lényegtelenített, megállapított, megmereví-
tett eseményszerkezet tartozik a regényben, s így a megszerkesztett történet temporális 
összetevője a nagymértékben redukáló idő. regényíró - írja Változatok a regényre 
című könyvében Sükösd Mihály — a rendelkezésére álló, kiválasztott teret e térhez illő 
időegység szervezettségében kell megteremtse." Az idődimenzió és a térvilág a Boldogult 
úrfikoromban esztétikai rendszerében szerves egységet alkot, kölcsönösen meghatározott. 
A szűk tér egyszerű és szegényesnek tekinthető eseményanyaga — ennek cselekmény-
félévé rendezett epizódsora - a redukcióval kialakított idő-koordináták között helyez-
hető el. Ahogy a történet olykor az eseménytelenség benyomását kelti, olyképpen jön 
létre az időtlenség, a megállt idő érzete is. Ezt a lebegést és elvonatkozottságot mindig 
egyszerre ellenpontozzák a külső tér és a külső idő behatoló jelzései. S ebben a belső-
külső kettősségben és feszültségben jelenik meg végül az idő az ábrázolt emberi életek 
drámai hatóelemeként, konfliktusteremtő hatalmaként. 
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Bahtyin, aki „az irodalmi alkotások idő- és térbeli viszonylatait" vizsgálja, a „művé-
szileg már meghódított tér- és időbeli viszonylatok összefüggését" természettudományos 
terminussal kronotoposznak nevezi; alkalmasnak tartva a fogalmat a tér és idő egymástól 
való elszakíthatatlanságának kifejezésére. A kronotoposzban - fejtegeti - az idő „besűrű-
södik, összetömörül, művészileg látható alakot ölt; a tér pedig intenzívvé válik, időfolya-
mattá, szüzsévé, történetté nyúlik ki. Az idő tulajdonságait a tér tárja föl, a tér viszont az 
időn méretik meg és töltődik föl tartalommal. E kereszteződések, a tér- és időbeli 
ismérveknek ez az összeolvadása határozza meg a művészi kronotoposz jellegét". 

A Boldogult úrfikoromban sörháza érdekes és sajátos példája lehet a „tér- és idősorok" 
kereszteződésének, a kronotoposz jellegzetesen egyedi változatát képviselheti. Akik ebben 
a tér-idő dimenzióban elhelyezkednek, legalább alkalmilag és illuzórikusán azt hihetik, azt 
érezhetik, hogy a színtér elzárt bensősége, ez a redukált kisvilág, kivonja s kiemeli őket az 
idő — s az általa jelképezett tér, a valóságos élet — hatóköréből s hatalmából. A narrátor 
szakadatlanul jelzi az események linearitását, az időmúlást, magát az időbeliséget ebben az 
izolált térben is, de az alakok az elrekesztettség folytán mintha nem vennék tudomásul az 
időrendet, a közegükbe is benyomuló ,,külső idő" megállíthatatlan folyását. Ügy vesznek 
részt a többnyire csacska, alacsonyrendű vendéglői játékban, hogy egyre csak a „boldo-
gult úrfikoromban" szólamát ismételgetik s variálgatják mániákusan, nosztalgikusán idéz-
getik az emlékidőt, s ezenközben makacsul megfeledkezni látszanak a jelenről s a jövőről. 
Időélményük egydimenziós. 

A színtér természete valósággal táplálja s ösztönzi ezt az egyoldalúságot. Olykor még a 
vendéglői ajtó sem nyílik fertályórákig, s a bezártságban, ebben az elrekesztett, zsugorí-
tott térben időnként „elvarázsolt állapotba jutottak a fogadó vendégei". Néha úgyszólván 
megdermednek az egyre inkább sötétedő szobában, „mintha valamely varázslat lepett 
volna meg mindenkit". Ezért is szeretnék az itt levők kimondva-kimondatlanul minél 
tovább meghosszabbítani, szinte a végtelenségig nyújtani a kocsmai tartózkodás helyzetét 
s állapotát. „Az idő itt teljesen eseménytelen, emiatt úgy tűnik, mintha megállt volna" -
jellemzi Bahtyin a kisvárost, mint a kronotoposz egy másik típusát, s ez a jellemzés 
lényegében a Krúdy-regényben ábrázolt kronotoposzra is érvényes lehet. A „megállt idő" 
— vagyis a kiszakadottság, az elzártság, a mozdulatlanság, a virtuális időtlenség — köznapi 
varázsvilágában, nekik való, mintegy nekik rendelt közegében érzik magukat a figurák. A 
térforma, a közeg s az annak megfelelő élet- és eseményrend hozhatja létre a szubjektív 
átélésben a megállt idő motívumát. 

Kiderül azonban, hogy a sörház autonómnak tetsző világát - ezt a különleges krono-
toposzt — csak igen szubjektív és illuzórikus, igen önkényes és önámító módon lehet 
függetleníteni a nagyobb térbeli és időbeli szféráktól. Az elbeszélő újra és újra jelezte 
menet közben is a „külső tér" és a „külső idő" kétségbevonhatatlan létezését, s arra is 
emlékeztetett jelzéseivel, hogy az fel-feltöri a mikrovilág zártságát, jeleket ad, s ezzel 
elháríthatatlanul be is hatol a védetten önelvűnek látszó bensőségbe. Ez a behatolás — s 
ennek nyomán a létrejött kronotoposz felbomlása — a kifejlet felé haladva egyre félreért-
hetetlenebb és drasztikusabb, brutálisabb lesz. 

Egyszer csak felgyújtják a lámpásokat, s ezzel legott eloszlik az oly nagybecsű s 
nagyértékű „boldog félhomály". A lámpagyújtás után az ajtó is felnyílik, s hirtelen 
„hűvös légáramlat jöt t valamerről a kocsma levegőjébe". „Leginkább akkor érezhetők e 
titokzatos léghuzamok a vendéglőkben, amikor a nap lenyugodott, este lesz, a lámpák 
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világítani kezdenek, és a nappali kedvek muladozóban vannak . . . " Bekövetkezik tehát a 
drámai esemény, megjelenik — mint valami jelképi lény — a nem kívánt vendég, Stranszki 
úr, „a végzet embere", s ekkor kataklizmaszerűen „vége lett a kedélyességnek a Bécs 
városához címzett vendégfogadóban". Széttört a menedék-élmény, szétfoszlott az elvará-
zsoltság eufóriája, oda van a bensőség érzete, egyszeriben szétesik mindaz, amit a krono-
toposz jelképezhetett s alkalmilag nyújthatott a benne elhelyezkedőknek, érvényét veszti 
a téridő fiktív autonómiája, felrobban a látszólagos külön-lét alapzata s kerete. Megkez-
dődhet a regényben a dráma, amely - azt hihettük volna — ettől a világtól teljesen idegen. 

Az időélmény drámája 

Szabó Ede szerint a Krúdy-hősök ,Jia szívükbe-tört tövisként magukban hordják is a 
kort, az időt - mégis valami nagy, egyetemes magány apró, egymástól elszakadt atomjai-
ként élnek, kívül az időn. Az időn kívül nincs dráma." Érvényes-e a megfigyelés a 
Boldogult úrfikoromban emberi világára? A szereplők lényegileg magukra utalt, magukba 
záródó, magányos figurák. Krúdy „a semmibe hullott emberi sorsok, a tehetetlenek és 
pusztulásra ítéltek regényét írta meg. Az életen kívül é l ő k é t . . . " (Fábri Anna). Ez a kései 
műve „a partravetettek regénye, a volt-embereké, a tengőké" (Mezei József). A „silány 
embertenyészet" ábrázolása „az emberi értékek megdöbbentő devalválódásának a látvá-
nyát kínálja" (Bori Imre). Az egybegyűltek formális kapcsolatai a kommunikáció üresen 
közhelyszerű és felszínesen lényegtelen változataiban nyilvánulnak meg. Az élcelődések, 
bárgyú tréfák, kisszerű konfliktusok, az egymásnak címzett megjegyzések, az anekdotázó, 
elmélkedő és emlékező monológok s párbeszédek a mag nélküli „héj-emberek" fecsegésé-
nek, tartalmatlan játékának, sztereotip ceremóniájának tekinthetők. Az együtt levőknek 
mélyebb értelemben nincs közük egymáshoz. Valamennyien monadikus lények. Nyilván-
való az is, hogy akik a mulatozás céljával összeverődtek, voltaképp menekülnek, elvonul-
nak s elzárkóznak, amikor behúzódnak a sörházba. A menekülés motívuma már a sörházi 
epizódokat megelőző részben is fel-felvillan, majd a sörházban lejátszódó jelenetekben 
fölerősödik, nyomatékosabb lesz, s új értelmet is nyer. A vendéglő a gasztronómiai 
szertartások alkalmát kínálja, s ekképp „pillanatnyi önfeledkezést jelentett az élet bajai-
ban". Magányosan üldögél az egyik asztalnál egy közelben lakó művirágkereskedő, aki 
nagyobb embercsoport példájaként is szerepelhet. Jelenlétmódjával olyanokat képvisel-
het, akik: „A kocsmában a maguk »fütty«-je vagy »féldeci«-je mellett üldögélnek, s ezalatt 
mindenre van megjegyzésük, mialatt sokszor felemelik poharaikat, mintha azzal végezni 
akarnának. De szerencsére közbejön valamely új téma, amely miatt meg lehet hosszabbí-
tani a kocsmában való tartózkodást. (De hiszen mi is várja otthon az embert egy Király 
utcai művirágkészítő boltocskájában? )." A huzamos kocsmai időzések indítékaiból sokat 
elárul az a közlés, amely a társaságbeli figurák élethelyzetéről szól: „Pista úr társaságában 
éjszakánként azok a pesti gavallérok jártak, akiknek a vasalt kabát viselésén kívül semmi-
féle foglalkozásuk nem volt a világon . . . " 

Az időzavarban élő szökevények, a jelent is, jövőt is elvesztő elbújok végső soron a 
jelen, a mindennapi lét, a köznapi nihil, az üresség közegéből szeretnének s próbálnak 
kiszakadni. A menekvők efféle exodusában kétségtelenül ott van az idő kijátszásának 
tudatos-öntudatlan célképzete, gyermeteg ábrándja is. A sörház ily módon valamiféle 
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azilum rangjára emelkedik. Olyan színtér ez, amely legalábbis ideiglenesen a kiszakadott-
ság, az „időtlenség", a szabadság s az óvó menedék illúzióját ígéri. S valóban: úgy látszik, 
a hely megfelel ezeknek az igényeknek, az időnkívüliség kvázi-élményével csábítja a 
reménykedőket, a pária-sorsokat. Mintha igazolni lehetne tehát ezzel a Krúdy-regénnyel is 
az idézett gondolatot: magányban élnek a szánalmas helyzetű kreatúrák, de „kívül az 
időn". Elkerülve ezzel a csapásokat s próbatételeket is, hiszen „az időn kívül nincs 
dráma". 

A baj s a drámai megrendülés mégis bekövetkezik. A szereplők az este beálltát - a vele 
együtt járó távozás kényszerét - élik át drámai fordulatként. A külvilágba, s így a 
valóságos időbe való visszatérés, a védettségvesztés drámája ez. Mindenki megrendül, 
valamennyien „mind reménytelenebbnek" látják a helyzetüket. Jenőke „alvajáró mód-
jára" hagyta el a sörházat, „mintha fel se ébredt volna voltaképpen álmából". Esperes 
„igen gyorsan eltávozott". Kriptái alvást színlel, azt hajtogatja, „de jó itt a kocsmában 
ülni", s az elnöknek könyörög: „ne kívánd tőlem elnök úr, hogy hazamenjek . . . " Piac 
„tisztán látta a helyzetet, hogy ő már innen csak egyenesen hazamehet, haza, abba a 
reménytelenségbe, ahol nem várakozik rá senki, legfeljebb a halál"; érthető hát, hogy 
halogatván az indulást: „el-elgondolkozott, mintha még várna valamire, hátha történik 
valami, hátha jön még valaki, aki leülne melléje. De semmi se történt . . . " Pista úr 
„magányában, egyedülvalóságában" marad asztalánál, elnehezülve s elkábulva „a mennye-
zetre bámult szinte megüvegesedett szemekkel". 

A játszma nem sikerült, nem sikerülhetett, elveszett. A valóságos idő és tér — a.jelen — 
visszanyerte hatalmát a sorsok fölött, az óvóhelyről vissza kell térni a valóságba. Ez a 
kifejlet visszamenőleg is arra figyelmeztet, hogy lényegében az idővel folyt a játszma. Az 
idő kezdettől elsőrendű fontosságú tényező - „szereplő" - volt. A zárlat megerősíti, 
hogy a lejátszatott történetben — Perkátai Lászlót idézve — „sorsok, életek alakulása függ 
a napszakok váltakozásaitól s a napnak estébe siető hangulatától". Meghatározó szerep-
hez jutott a Boldogult úrfikoromban történetében az idő múlása. Katasztrófaként hathat 
a regény végén az elodázhatatlan fordulat. „A katasztrófa mindössze annyi, hogy beestele-
dik. A szereplők arra gondolnak, hogy haza kell menniök. Ennek a gondolatnak a súlya 
alatt valósággal összeomlanak" (Perkátai László). A dráma tehát elháríthatatlan, s abból 
adódik, hogy a szökevények kivágódnak menedékterükből, szembekerülnek az idővel, 
amelyet szerettek volna a maguk módján kijátszani. Az alkalmilag megszerveződött 
kronotoposz, amelyben egy darabig elbújhattak, hirtelen szétesett. 

Mint minden regényben, a Boldogult úrfikoromban esetében is maga a történet az 
elbeszélés első tárgya. Vagyis mindaz, ami az elbeszélt eseményekben föllépő szereplőkről 
megtudható, ami velük megesik a regény fiktív esztétikai terében s idővilágában, amit a 
narrátor elmondhat róluk, s amit a részvevők magukból megmutatnak, önmagukról 
közölnek. A szóban forgó történet egyik sajátossága abban található meg, hogy benne az 
idő nem csupán az események kerete és tagoló tényezője, hanem magának a történetnek a 
tárgyaként s tartalmi, jelentési elemként is megjelenik. „Zeitroman" a Boldogult úrfi-
koromban, jóllehet ez az „időregény" jelleg nem szembetűnően, inkább rejtetten érvé-
nyesül és mutatkozik meg. Ez utóbbinak részben az az oka, hogy a narrátor nem 
törekszik az idő-probléma közvetlen kifejtésére, reflexív ábrázolására, gondolati értelme-
zésére. így is témává, tárggyá válik az idő, mégpedig mindenekelőtt abban a változatban, 
ahogy a regényalakok életében szóhoz jut az idő élménye, amint a figurák átélik ábrázolt 
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élethelyzeteikben az időt. Végeredményben az időélmény drámája bontakozik ki az 
elbeszélésből. 

Kezdetben az időnek ez a funkciója és értelme inkább csak elmosódó sejtelem, 
mintsem nyilvánvaló bizonyosság lehet. Csak az események előrehaladtával derül ki 
fokozatosan, hogy a szereplők életében az idő, a hozzá való viszony, a vele kialakított 
kapcsolat voltaképp egzisztenciális kérdés, az életforma, a létezésmód súlyos gondja, 
aktuális ügye. Az időnek ezt a mélyebb értelmét és jelentéstartalmát, ezt a drámateremtő 
funkcióját a hirtelen megszakadó — az események szimbolikus csúcspontját jelentő — 
táncjelenetsor után bekövetkező fordulat jelenetezése és értelmező ábrázolása teszi nyil-
vánvalóvá. Ez a vég teremt a regényben összefoglaló érvényű perspektívát, amelybe 
beállítva mintegy átértékelődnek az előzmények is. Az kerül a jelentésvilág középpont-
jába, amit az időkonfliktus, az idő-dráma magába foglal. Az elbeszélő mindenekelőtt 
teremtményei és az idő viszonyát, története szereplőinek időélményét jelezve, érzékel-
tetve s megjelenítve alakította ki műve jelentésrendszerét is. A Boldogult úrfikoromban 
narrátora tehát nemcsak elbeszéléstechnikai értelemben használja az időt mint regény-
alkotó tényezőt, mint az elbeszélésmód részelemét. A jelentésalkotásban is fontos szerep-
pel ruházza fel. A regény témájává, az ábrázolás tárgyává s a jelentéstartalom részévé 
avatja az idő-problémát. És ezzel különleges funkcióhoz juttatja művében a regényepikai 
időt, egyénien modernizálva a hagyományos ábrázolásmódot. 
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BAKONYI ISTVÁN 

A TÁRSADALMI CSELEKVÉS LEHETŐSÉGEINEK ÁBRAZOLÁSA 
NÉMETH LÁSZLÓ EMBERI SZÍNJÁTÉKÁBAN 

„A szellemi erők organizátorának" heroikus Németh László-i vállalása egyedüli jelenség 
a két világháború közötti Magyarországon. E vállalás természetesen tartalmaz bizonyos 
illúziókat, megvalósíthatatlan célokat. Domokos Mátyás tömören foglalja össze ezzel 
kapcsolatban a lényeget: „Németh László egj nemzedék, majd egy nemzet megszervezé-
sére tett annak idején sikertelen kísérletet, kérlelhetetlenül magas intellektuális igények-
kel, más szempontból meg teljesíthetetlen (és elfogadhatatlan) imperatívuszokkal."1 A 
kijelentéssel nem óhajtok vitázni, a fiatal író tettének nagysága azonban így is világos. Az 
is valószínű, hogy e feladatok vállalása közben Németh Lászlónak számolnia kellett a 
társadalmi cselekvés lehetőségeivel, s mindez megnyilvánul korabeli regényeiben is. Ide so-
rolandó az 1928-as Emberi színjáték és az 1936-os Bűn is. S ha a művek tükrözik a 
társadalmi cselekvés lehetőségeit, akkor valószínűleg jelentős társadalmi tablókra is lelünk 
bennük. írójuk ábrázolja a kor több jellegzetes összetevőjét, a vesztett háború, a bukott 
forradalmak utáni időszak Magyarországának sok vonását. Czine Mihály szerint: „ . . . sok-
szor olyan regényforma megteremtésére törekedett, amelyben teljes társadalmi körképet 
adhat, a hősének teljes szellemi-érzelmi és társadalmi világképét megjeleníti."2 Az iroda-
lomtörténész ide sorolja az Emberi színjátékot is. A konkrétabb közösségi aktivitást 
figyelembe véve a Bűn is ebbe a vonulatba tartozik. 

Csoóri Sándor szép szavait idézem: „ . . . Németh László tudta, hogy minden lángelme 
parancsoló kötelessége: az újrakezdés. A meglevő világ átrendezése."3 Ez a fajta belső 
igény magas szintű gondolatisággal párosul. Bölcselkedő hajlamai magyar viszonylatban 
egyedülállóak, prózánk általános jellegétől különböznek. Éppen az Emberi színjátékról 
szólva jegyzi meg egyik legutóbbi tanulmányában Kocsis Rózsa: „. . . a Thomas Mann-i 
lélekállapot és a szellemi problematika összefonódásából keletkezett regényformát első-
ként tudatosította irodalmunk XX. századi vonulatában."4 Szerinte ez a mű „szellemi 
szintézis és elméletalkotás". Ezen észrevétellel nem áll egyedül, többen is hangsúlyozták 
már az esszéisztikus vonásokat, a fiatal író teljességigényét. 

Németh László regényalakjait nagyfokú tudatosság jellemzi. Boda Zoltán törekvései 
— végső bukása ellenére — céltudatosak. Fölfedezhetők a XX. századi tudatregény hatásai 
is. Köztudott, hogy írónk milyen kedvező véleményt alkotott például Proustról, s más 

1 Domokos Mátyás: Ugyanarról másképpen. Szépirodalmi, 1977. 301. 
2 Czine Mihály: Népi irodalom. Illyés Gyula és Németh László. Jelenkor, 1969/7-8 . 641. 
'Csoóri Sándor: Nomád napló. Magvető, 1979. 345. 
4Kocsis Rózsa: A magyar gondolati regény Németh László-i példája. Új írás, 1979/7. 64. 
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világirodalmi újdonságokat is élénken fogadott. Ahogy Saul Bellow írja: „Proust és Joyce 
műveiben az egyszerű és egyetlen öntudat vesz körül és tart kézben bennünket. Ebben a 
belső birodalomban mindent az író művészete ural."s Az öntudat és a tudatosság 
együttese hasonlóképpen tartja össze a mi Németh Lászlónk epikus alkotásait is, melyek-
ben vitathatatlanul ott az esszéíró kezenyoma is. Kocsis Rózsa gondolataihoz csatlakozva 
sajnálhatjuk, hogy a magyar prózában ez a vonal alig tudott később érvényt szerezni 
magának. 

Az Emberi színjáték tehát az első jelentős Németh László-regény. Húsz évvel a mű 
megírása után vetette papírra ezeket a szavakat az író: „Az Emberi színjáték vitt ennyiféle 
örvény fölött. De akkor huszonhét éves voltam. Az ifjúság vak csillaga vitt: ma mindent 
látok a lábam alatt anélkül, hogy előre láttam volna."6 Érzékelhetjük, hogy ő is milyen 
drámai jelentőséget tulajdonított a műnek, benne persze főleg Boda Zoltán sorsának, 
létének. Másutt ezt íija: „Az Emberi színjáték egy modern szent életrajzában vett előleget 
a boldog halálból."7 A cím is többféle képzettársítást villant föl. Eszünkbejuthat Dante 
Isteni színjátéka vagy Balzac hasonló című munkája. Ezzel kapcsolatban is találunk 
Németh Lászlónál fogódzót: azt állítja, hogy Balzac művére egy pillanatig sem gondolt, 
hanem inkább a dantei komédiára tekintett. „Boda Zoltán, anélkül, hogy a túlvilágra 
került volna, az életünkben levő túlvilág körein emelkedett fel, s abba az Istenbe olvadt 
bele, akit sosem nevezünk meg. . . . A túlvilág életünkben van, az Isten az emberben, egy 
igazi Comédie humaine-ben el kell férni az Isten színjátékának is."8 (Az életrajzi írások 
kötetében olvashatunk arról is, hogy Németh László szerint is nagy rá az első Proust-olvas-
mány hatása.) S valóban: regénye bemutatja az „életünkben levő túlvilágot", vagyis a 
társadalmi kapcsolatok hasonló hierarchiáját. 

Az 1966-os kiadás előszavában hangsúlyozza az író, hogy az Emberi színjáték a 
normák elleni lázadás regénye is. Ez az észrevétel már az első részletekre vonatkoztatva 
igaz. Zoltán már gyerekkorában idegennek érzi a felnőttek üres megnyilvánulásait, nem 
felel a szokványkérdésekre. Ez a normák elleni lázadás érleli majd ki a cselekvés 
lehetőségét. Természetesen ekkor még nem beszélhetünk tudatos aktivitásról, környezet-
formáló emberi tevékenységről. Mi hát az a cselekvés, melynek körülményeit kutatom 
e mű elemzése kapcsán? A fogalom tisztázása érdekében jegyzem meg, hogy nem a 
szociológia egyik elmélete szerint járom körül a problémát. Van ugyanis a mai — főleg 
amerikai — törekvések között egy, a „társadalmi cselekvés elméletével" címjelzett irány-
zat, mely a társadalmi szervezet külső mozzanatait konstatálja.9 A dolgozatban az 
egyénnek a mindenkori emberi viszonyok közti tevékenységi lehetőségeit kívánom érinte-
ni, konkrétan Boda Zoltán alakján keresztül. Előttünk nem kétséges, hogy „ . . . az ember 
csak tetteivel formálhatja személyiséggé önmagát,"1 0 s ez a tettszerűség vonatkozik a 
tágabb közösségi cselekvésre is. Ancsel Éva így foglalja össze az emberi személyiség egyik 
lényegét: „ . . - a maga megismételhetetlen egyéni mivoltában a történelmi valóság magas-

a i t / Bellow: Where Do We Go From Here: The Fu ture of Fiction. The Theory of the American 
Novel - Edited with an introduction by George Perkins. Holt, Rinehart and Winston, 1970. 448. 

6Németh László: Műhely-napló. Új írás, 1976/3. 70. 
1Németh László: Kiadatlan tanulmányok. I. Magvető, 1968. 600. 
8Németh László: Homályból homályba. I. (Életrajzi írások) Magvető és Szépirodalmi, 1977. 364. 
9 Lásd erről bővebben: Filozófiai kislexikon. Kossuth, 1976. 348-9 . 

1 "Ancsel Éva: A megrendült öntudat mítoszai. Kossuth, 1974. 184. 
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rendű és különösen bonyolult tükre: legsűrűbb kivonata. Benne elevenedik meg s ölt 
emberi arcot minden kor teljessége, nélküle ezért nem vallatható ki a történelem, nem 
érthetők meg létfontosságú üzenetei."11 Ily módon az irodalom mindig segít ezen lét-
fontosságú üzenetek közvetítésében, a megragadott esztétikum másrészt az emberi tudást 
és megismerést is gazdagítja. Németh László is olyan alakokat ábrázol, akik nem lehetnek 
függetlenek a környező valóságtól, és azt próbálják — különböző sikerrel - módosítani. A 
társadalmi lét tehát közvetlenül hat rájuk, s ők visszahatnak arra. Ezt hangsúlyozza 
Lukács György is: „ . . . a társadalmi lét feltétlenül és éppen a legkonkrétabb módon 
hatékonyan befolyásolja minden egyes ember legbensőségesebb, legszemélyesebb gondol-
kodás-, érzület-, tevékenység- és reagálás-formáit."12 És még egy idézet a társadalmi 
cselekvés körülírásával kapcsolatban: „A világ elsősorban tehát társadalmi világként, a 
létezés különös szférájaként mutatkozik meg Marx számára. A társadalmiságot a 
klasszikus német filozófia egész hagyománya alapján szubjektum és objektum átmeneté-
nek gazdag dialektikájában, a társadalmiság levését tevésként értelmezi."13(Ágh Attila) 

Boda Zoltán ilyen tevő ember, legalábbis egyéniségében benne rejlik ez a fajta tudatos 
aktivitás. Már gyermekkorában kialakul benne tehát a normák elleni lázadás, majd az 
idegenség a külvilágtól. (Az elidegenedés problémájára még visszatérek a regény záró 
részleteinek elemzésekor, s bizonyos összevetést teszek az Iszony és a Gyász ábrázolta 
világérzéssel.) E külvilág iránti idegenség mellett a „belső világot" édesanyja és édesapja 
„ölelte eggyé". A fiú hatalmasnak látja apját, olyan papnak, akire fölnéznek az emberek, 
akikért viszont ő sokat tesz. Zoltán gondolatvilágának alakulásában az apa szerepe igen 
jelentős. A regény emlékezetes zölddisznó-meséje is apjához fűzi. „Olyan volt ez a 
Zöld disznó-szó, mint egy bűvige, egy csodavilág szóból öntött kulcsa." Egy másik fontos 
figura az ifjú Zoltán számára Behr Alfréd. Az ő megjelenése hatással van a főhősre, bár 
bizonyos ellentmondásra lelünk. „Elég nyomorúságos boltocska volt, amelybe a környék-
beliek is csak akkor dugták be az orrukat, ha nem értek rá az Ungárig leszaladni." Ez az 
idézet a Behr-család sivár helyzetére utal, Zoltán számára azonban létezik egyfajta 
„boltmisztérium", a nála később is nagy szerepű eszményítés. ,,. . . Alfréd hegyes orrú 
cipőt hord. Ilyen fiúval érintkezni csak dicsőség lehet." — gondolja. Magánya is Alfréd 
megjelenése után oldódik. Ezt azért fontos hangsúlyoznunk, mert a magány a továbbiak-
ban is központi fogalmunk lesz. Végül pedig ekkor találkozik először Zoltán a „zsidó" 
fogalommal, mely mind a korabeli Németh László, mind a megírt regény szempontjából 
jelentős pont. Alfréd és a másik társ, Horváth Laci szerepéről írja Béládi Miklós: „A két 
mellékalaknak . . . az a szerepe, hogy a főhősben mintázott »evangéliumot« mint meg-
tisztító életelvet emelje ki. . . Behr Alfréd a rendszert kihasználó típus. . . Horváth Laci 
romantikus népimádó, Szabó Dezső parasztdemokráciájának és „atlétahigiénikus" elvei-
nek megvalósítója szeretne lenni."14 Egyikőjük sem gátja hát Zoltán cselekvési vágyainak; 
ellenkezőleg: mindketten ösztönző erővel hatnak a főhősre. 

Németh László már a regény első fejezeteiben érzékenyen ábrázolja a Zoltánt körül-
vevő valóság elemeit. Azét a valóságét, amelynek lényegét megváltoztatni éppen ő lenne 

1 'Ancsel Éva i. m. 175. 
121.ukács György: A társadalmi lét ontológiájáról, II. Magvető', 1976. 263. 
13Ágh Attila: A marxi történetfilozófia kialakulása. Akadémiai, 1975. 56. 
1 * Béládi Miklós: Érintkezési pontok. Szépirodalmi, 1974. 173. 

468 



hivatott. Egy gyerekkori példa: az iskolában a helyválasztás jelzi a falun belüli tagolódást. 
Az „intelligencia", a módosabb gazdák és a cigánysori szegénység közti társadalmi 
eltéréseket jól látjuk. A tanítókisasszony Zoltánt még a jegyzőék Lajcsikája elé ülteti, az 
első padba. Ez egyfajta hierarchikus elismerést jelent. A későbbiekben viszont változik a 
helyzet. „Boda Zoltánnak a második helyre kellett ülnie Bordás tanító elemijében, hogy 
Lajos, a jegyző fia eléje kerülhessen."15 A fiű magánya eléggé feltűnő az iskoláskorban 
már, egy idő után idegenkedik a korábban rokonszenves tanítónőtől is. Ebből a világból 
„a mese kihalt, de az élet titkokat derengetett előtte, egész titokszövevényt." Ebben a 
titokszövevényben újabb válságot okoz az apa megalázása. A fiú változatlanul benne látja 
a „tisztelendő urat". A tény, miszerint apja mellőzött ember, további dacot, norma-
ellenességet szít Zoltánban. A „tisztelendő" szónak a melléknévi igenévi szerepe is fontos 
itt! Jelentős ütközési pont van tehát Zoltán és a külvilág (a 20-as évek Magyarországa) 
között. Ily módon igaz, hogy: „Németh László a magyar próza történetében elsők között 
kísérli meg — megelőzve a szocialista szellemiségű irodalom igényes vállalkozásait is —, 
hogy forradalom és ellenforradalom témájára nagyszabású, gondolati anyaggal telített 
korszakáttekintő regényt alkosson."16 Béládi Miklós jegyzi meg azt, hogy Zoltán 
lázadása ugyanakkor politikamentes. A politikamentesség mellett egy fontos vonásra 
pedig Cs. Varga István is figyelmeztet: „Természeti egocentrizmusa miatt sokáig képtelen 
a szeretetre, azaz önmegtagadásra, az oldódásra mások érdekében. . . Zoltán úgy lázad a 
világ ellen, hogy elveti felkínált érvényesülési lehetőségeit, az erkölcsi forradalmár útjára 
lépve utópisztikusán elfordul tőle."17 Hangsúlyoznunk kell viszont azt is, hogy később 
Zoltán képes lesz az oldódásra, még ha az erkölcsi forradalmár esetleges korlátain nem is 
tud túllépni. De nem elsősorban ő fordul el a lehetőségektől, hanem a világ által fölkínált 
lehetőségek nem lehetnek a hazug korban olyanok, hogy Zoltán egyszerűen elfogadhatná 
azokat. Marad hát a lázadás keserű változata. Az előbb már érintett iskolai helycsere 
például már nagyon korán pofont jelent, olyan vereséget, melyet nehéz kiheverni. Tutyi-
mutyinak nevezi a tanító, de kiderül a szövegből, hogy a jegyző kiváltságos, a pap pedig 
alárendelt. A fiatal Boda Zoltán gondolkodásában - például az ilyen pofonok eredménye-
ként — van már egy minőség, méghozzá erkölcsi alapú, amely a szembenállás oka: az 
emberek rosszasága. Úgy látja, hogy apját „a rossz emberek csalták kelepcébe," még 
csupán érzi az apja helyzete körüli bonyodalmat. Elszigeteltsége nem csökken, úton-
útfélen apja „bűnének" következményeibe ütközik. Ezért tiltják tőle barátait, ezért nem 
alakulhat ki normális emberi kapcsolata. Komor dacot termel az elszigeteltség benne. 
„Bosszútervek vijjogtak összeráncolt homloka mögött, olyan volt, mint egy égő csóva, 
csak az iskola házhéjára kellett volna hajítani." S a magány, az elszigeteltség tettekre 
sarkalló. „Mintha egy távoli igazság katonája lett volna, akinek száz golyótól sebzetten is 
ott kell maradnia a helyén." Ezt a tettekre sarkallást a háttérből morális gyökerek 
erősítik. „. . . a becsület katonája a nyomorban is felülmarad" — vallja, és legnagyobb 
fölfedezése ekkor az, hogy „akit legyőznek, győz." E morális alap az írói én közvetítője-
ként jelenik meg a műben. Ahogyan Sarkadi Imre is látta: „. . . ellenséggé nőtt környeze-
tével s szegénysori híveivel való kapcsolatát a tiszta és erős lélek igénye jelzi."18 

1 'Király István: Irodalom és társadalom. Szépirodalmi, 1976. 340. 
'6 Béládi Miklós i. m. 144. 
12Cs. Varga István: Az önapoteózis legendája. Literature, 1978/1-2 . 3 4 - 3 5 . 
'8Sarkadi Imre: Cikkek, tanulmányok. Szépirodalmi, 1974. 442. 
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A regényben tehát igen fontos a társadalomrajz. Németh László bemutatja a vidéki 
középszer tulajdonságait is. Zoltán kiemelkedik ebből a környezetből. Belső értékei 
föltűnőek az igénytelen algimnáziumi viszonyok között is. A tanárok itt a középszert 
képviselik, többször áthelyezett, sikertelen emberek. Nagy tettekre nem tudják ösz-
tönözni tanítványaikat, Zoltánra sem hatnak különösebben. Még azonban „Zoltán tapasz-
talatlansága. . . nem hatolt okok és összefüggések szégyenletes szövevényeibe. Az ő 
szemében a gimnázium a becsület csatamezeje maradt, s az öt tanár a gombos kilincsű 
tanári szoba fellegek mögött élő istenségei." Az osztályban egy esperesfiú, Csanádi Gábor 
a vezéregyéniség. Zoltán azonban a jobb tanuló, s ez jelentős értékbeli vonás az adott 
körülmények között. Még a tanulás az alapvető tevékenysége. Apja is sokra tartja ezért, s 
e tény is motiválhatja egy nagyon fontos elhatározását: megfogalmazza cselekvési 
szándékait. „Görcsös esküt rebegett, hogy ő csak azért is kitart. Ha nincs is értelme, de 
küzd. »Édesapámért«, hívta föl magából a bűvszót, mely megint a becsület katonájává 
merevíti." Tettvágyának mozgatói: elszigeteltsége, magánya, az apa példája és a külvilág 
rideg viszonyainak fokozott érzékelése. Ebből az állapotból egyelőre úgy próbál kitörni, 
hogy „összeszorított ököllel" tanul, még erősebbé akar válni. „Igazi hőstettekre szomja-
zott, a regények hőstetteire." Mindebben persze szerepet játszik a kamaszodó ifjú sok 
személyiségbeli sajátossága, s nem kell mindig átlag fölötti vonzódásokra gondolnunk. 

A vidékiesség vonásai a sonki négy év alatt egyre fölismerhetőbbé válnak. „Értelmetlen 
lézengéssé vált a sonki élet." Visszahúzó „magyar ugar" ez, tovább növeli az idegenség 
érzését. Továbbra is Alfréd szellemisége hat elsősorban Zoltánra, a beszélgetések is egy 
irányba terelik gondolatvilágát: „Ha legalább egy szabadságharc volna, amelyben 
Damjanich lehetne." Németh László ezzel a mondattal rátapint egy érdekes igazságra is: a 
nem forradalmi korban az egyes ember (jelen esetben egy lelkes ifjú) nehezebben keresi 
tágabb lehetőségeit, s nem biztos, hogy megtalálja azokat. E kétségbeesett útkeresés 
jellemzi Zoltánt is. S közben beszüremkedik a regény világába a közelgő első világháború 
szele is. A szarajevói gyilkosság hírét Alfréd ironikusan veszi, okoskodása meglepi Zoltánt, 
aki a diák merényletét nagy tettnek látja. Princip tette a határozottság, a cselekvés 
példáját jelenti, a merénylet történelmi háttere és okai kevésbé fontosak ezúttal. A 
Damjanich-példa pedig a háború éveiben is élénken él Zoltán gondolataiban. Tettvágy ez 
még inkább, nem reális lehetőség. A személyiséget azonban egy nagyon erősen meg-
határozott belső indítékhalmaz mozgatja. A világ egyre sötétebbé válik, testközelivé lesz 
a háború és a halál. Az értelmetlen pusztítás negatív cselekvése egyértelmű Zoltán számára. 

Kiútkeresésről szóltam az előbb. Érdekesek ezzel kapcsolatban azok a viták, melyek 
Alfréd és Laci között zajlanak, s melyeknek Zoltán még csak passzív résztvevője. Szó esik 
itt háborúról, forradalomról, a világ megváltoztathatóságáról. Ezektől a részletektől egyre 
több az esszéisztikus vonás. A szereplők irodalomról, költészetről, Adyról beszélgetnek. 
B. Nagy László szerint ezek a részletek a leggyöngébbek az Emberi színjátékban. Valóban 
úgy véli helyenként az olvasó, hogy elsősorban nem a regényhősök teljesebb ábrázolása 
céljából íródtak e részletek, hanem a mindent elmondani akaró író nem volt képes magába 
fojtani, illetve szelektálni mondandóját. Mindezzel függ össze a regény mások által is 
említett szerkezeti lazasága, a regényfolyam teijengőssége. „Anyaga zsúfolt, néhol már 
szinte áttekinthetetlen, de legtöbbször győz benne a rendező erő, és akkor gazdagon 
villantja az élet színeit."19 - írja Béládi Miklós. 

" B é l á d i Miklós: i. m. 171. 
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S mindezektől függetlenül: ekkor még nincs különösebb akadálya annak, hogy Boda 
Zoltán igazi cselekvő hőssé váljon. „Még nem tudta, hol s hogyan, de érezte, hogy van 
porond, amelyen ő is győzhet." S mintha később majd éppen a tudatosság hiánya 
akadályozná kiteljesedését. S még egy mozzanat, amellyel kiválik a többi ember közül: 
„Én katona akarok lenni." - Az emberek általában menekülnek a háború elől. Zoltánnál 
ez - az írói szóhasználat szerint - „különcség". Nem a hazáért, hanem „magáért ment a 
frontra, az idegrendszerét akarta kivasaltatni." A fölfordult, háborús világban némi 
groteszk színt kap Zoltán mindenáron való cselekedni akarása. Ugyanakkor a mű 
befejezésében oly fontos szerepet játszó menekülés-motívum is föltűnik már ekkor. 
„Annyi bizonyos, hogy Zoltán nem fáradt ki, ha szaladt; sőt szívesen kiszaladt volna a 
világból, ha azontúl egy nekivalóbb világ következik." Persze ez még nem a világfájdalmas 
és lemondó, tragikus menekülés, hanem a jobbító szándékokban bízó ember energikus 
mozgása. És kell-e ennél erősebb kritikája a kor valóságának? Szirmai százados Leninről, 
Adyról, a föloszlatott Galilei-körről beszél Zoltánnak. Kétségtelen a fiatal Németh László 
széles körű ismereteinek a fölmérhető következménye. Ifjúkori világnézetének alakító 
tényezőiről szólva jegyzi meg Lackó Miklós: „A másik szellemi réteget az ellenforradalmat 
megelőző hazai forradalmi erjedés: radikalizmus, szocializmus — a 20-as évekre már erősen 
átalakult, de eleven emlékei képezték."20 Később teszi hozzá Lackó, hogy „ . . . igazán 
eleven szociális elégedetlenséget, harcos antikapitalizmust nem találunk írásaiban."21 Az 
Emberi színjátékban sem. De világos, hogy a jelzett hatásokra bukkanunk Szirmai alakjá-
nak fölvillantásakor. Ez még nem jelenti persze, hogy Zoltán közel is kerül az eszméhez. 
Nem a társadalmi hibákban látja például személyes boldogtalanságának okait, hanem ezt 
vallja: „ . . . az én életemet nemcsak Lenin és Marx, de Krisztus sem oldhatja meg. Csak 
magam!" Hagyományos értelemben nem forradalmi gondolat ez, de föltétlenül az önmaga 
erejében hivő és tenni akaró emberé. Bizonyos szociális izoláltságot hangoztat az író azzal 
a ténnyel, hogy hőse például 1919 emlékezetes napjaiban nincs itthon, s csak később 
térhet haza a fogságból. Nehezen is érti meg, mi történt a közelmúltban. Habogó 
Kovácstól hallja: „Nagy komédia volt az, ifjúuram.. ." S mosolya olyan volt, „mint a 
háború utáni emberiség". A példa közeli: a Boda-család egyik tagja, János bujdosásra 
kényszerül a kommün bukása után. Zoltán számára olyan példa ez, mely megmutatja a 
forradalmi aktivitás—kockázat—bukás—bujdosás okozati összefüggéseit. A rideg világban 
azonban az énközpontúság, a személyiség fokozott középpontba állítása a furcsa megol-
dás. Ady Én, szegény Magamja hat leginkább ekkoriban Zoltánra, s a költő eszményítette 
minőségeket ő is magáévá akarja tenni. Ekkor úgy tűnik, hogy aktivitásának motorja lehet 
ez a lírai hitvallás. A költészet szintje és a történelmi-társadalmi helyzet adta következ-
mények egyszerre hatnak itt. Az íróról mondja Tüskés Tibor: „Eszménye a hős, aki képes 
megteremteni a történelem és egyéniség - esetleg tragédiába futó, de mindig kiegyensú-
lyozott egységét".22 Csak éppen a konkrét cselekvés tere hiányzik, a pontos lehetősé-
geket nem találja Zoltán. 

Horváth Laci aztán fölvillant valamit a „teljes élet igényéből": orvosnak hívja Zoltánt. 
Az ifjú medikus ekkor éppen Szabó Dezső Elsodort falujának, bűvöletében él. (Itt újra 

20Lackó Miklós: Egy szerep előtörténete (A fiatal Németh László és a húszas évek) 6 j írás, 1979. 
4. sz. 

21Lackó Miklós i. m. 15. 
2 2 Tüskés Tibor: Pannóniai változatok. Szépirodalmi, 1977. 299. 
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vannak olyan irodalmi részletek, melyek kissé didaktikusak, s kilógnak a regény testéből. 
Ilyen például a műfajok fölötti vita.) Béládi Miklós egyébként Szabó Dezső mellett 
bizonyos Móricz-hatásokra is fölhívja a figyelmet, így „a környezet realista életszerűséggel 
megmintázott képsorairól" szól, de megjegyzi Balázs Béla és Sinkó Ervin nevét is, 
miközben ír a nyilvánvaló különbségekről.23 Tehát a Szabó Dezsőt „faló" Lacinak ismét 
nagy szerep jut Zoltán életében. Az egyetemi lét idején persze akad negatív példa is, így a 
morfinista Gyula élete. Az előbb még bölcsész Zoltán viszont a most pozitív ösztönző 
erőként ható Laci szavára iratkozik át az orvosegyetemre. Páratlanul fontos pont ez! 
Ekkor dől el Zoltán további sorsa, hiszen nagy álmait és bukásait egyaránt orvosként éli 
majd át. Orvosként, aki lehet az emberiség jótevője, a közösségért sokat tevő egyén, de 
lehet csődbe jutott entellektüel is. Ismét világos, hogy az írói én is szerepet játszik a mű 
főhősének megformálásában. (Lásd: Németh László ifjúkorának hasonló alakulása.) 
Zoltán ez idő tájt ismeri föl önmaga értékeit, üj lendületre kap, új erőkkel telítődik. De 
hamarosan terméketlen korszak következik. Cselekvésről szó sincs. „Hát ez ő? Ember-
torzó, hulladék, szemét? " Életidegensége, tehetetlensége már-már öngyilkosságba sodor-
ja. A döntő pillanatban viszont rádöbben küldetéstudatára, hogy „diadalra születtem". 
Ekkori gondolataiban benne van eddigi életének válsága, emberi lehetőségeinek hatalmas 
kockázata. A hatást azzal fokozza az író, hogy Zoltán testvére, Gyula csakugyan ön-
gyilkos lett. 

Ezután következik a regény második része. Zoltán „szellemi habzsolásba" menekül, ha 
nem is mindig építő jeleggel. Nem válik persze igénytelenné. S amennyiben széles 
érdeklődése a gyakorlati lét felé vinné, lehetőségei nőhetnének, eszményei realitássá 
válhatnának. Ekkoriban kerül előtérbe „vallástalan vallásossága". Ennek erkölcsiségéről — 
nem ezt a regényt elemezve — írj a Sükösd Mihály: „. . . Németh László negyvenöt éve 
harcosa, szereplője, szenvedője. E gondolatmenet szerint a tételes vallások kora bizonyára 
lejárt, de tudományra épült korunkból sem veszett ki — nem veszhet ki — a hitre, hivésre 
való fogékonyság. A tételes vallásokból, a vallásból, mint »ideológiából« átmenteni illik az 
önmagunkon túltekintés, a másokkal, sokakkal törődés, a közösségre törekvés, a kívülünk 
létező világ ügyeivel azonosulás gondolatát és gyakorlatát."24 Sükösd itt Németh László 
eszmerendszerét érinti, de feltűnő, hogy hasonló igazságokat mondhatunk Boda Zoltánról 
is. Rögtön idevág Kabdebó Lóránt tanulmányának egy mondata, most már az Emberi 
színjáték főhősére vonatkoztatva: „így születik meg Boda Zoltán életéből egy új Krisztus-
történet, hegyi beszéddel, apostolokkal és Júdással, hogy végül mindezt lefordítsa emberi 
történetté, az ember öntökéletesedésének, önmaga megvalósításának regényévé. . ."2 S 

Kabdebó megállapítása fedi Németh Lászlónak a regény címével kapcsolatos meg-
jegyzését. S Zoltán vallástalan vallásosságában szerepe van egyfajta enyhe bűntudatnak is. 
„Diákkora óta nem volt a kezében a Biblia, Istenben sem hitt, s mégis újra és újra meg 
kellett védenie a kereszténységet." Ez a felületesen felemásnak tetsző világnézeti állapot 
pontosan mutatja az írói arcképre való utalásokat. A korabeli Németh László esszéíróként 
hasonló elveket vallott, s az ilyen párhuzamok is fényesen bizonyítják, hogy a regények, a 
drámák és a tanulmányok szerzője egyazon gondolkodó, és hiábavaló minden olyan 
próbálkozás, mely „fölparcellázza" — különböző indokok alapján - az életművet. Egyet-

2 3 Béládi Miklós i. m. 145. 
1 4 Sükösd Mihály : Küzdelem az epikával. Magvető, 1972. 194. 
2 5Kabdebó Lóránt: Egy regény több szemmel. Borsodi Szemle, 1975/1. 78. 
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érthetünk Lackó Miklóssal, aki a műben ábrázolt vallásosságot érzelmi és etikai tartalmú-
nak tartja, bár Zoltán alakján keresztül az író nem elsősorban a katolicizmus szelleméhez 
kapcsolódik, hanem ahhoz a tágabb értelmű valláshoz, melybe például a protestanizmus is 
beletartozik.26 

A modern kor cselekvő emberének egyik legfontosabb küzdőtere a munka. Zoltán is 
korán belekóstol a munkába. Szempontunkból igen fontos az elmeosztályon eltöltött 
ideje. A betegekéhez is némileg hasonlít a helyzete: az idegbeteg emberek is szemben áll-
nak a „normális" világgal, ő is. De Zoltán többszörös idegenségét igazolja, hogy ő a 
világgal szemben álló emberekkel szemben is idegen. Orvosként nehezen találja meg a 
szükséges hangnemet. És mégis: „Boldog néhány hónap volt ez. Zoltán úgy érezte, hogy 
sikerült tájékozódnia." Később a betegekkel való viszonya természetesebb lesz, még ha 
gyógyítani alig is tudja őket. A gyógyítás jelen esetben egyenlő az emberekért cselek-
véssel. E kórházi életszakasz epizódokat is nyújt. A cselekvés szempontjából ezek a 
részletek érdektelenek, elütnek a cselekmény fő vonalától. Ezeknél sokkal jelentősebb az 
a lázas munka, amely egy folyóiratba írandó tanulmánnyal kapcsolatos. Ezúttal is tág és 
közösségi aktivitásról van szó: hatni az emberekre. Ekkoriban jár Zoltán újra otthon, és a 
föltáruló világgal szembesítve érzi már szűkösnek, korlátozónak régi világát. (Később 
persze visszatér erre a helyszínre.) Jellemző a karácsonyi templom leírása: „Keresi az 
aranybetűs mennyezet alatt a roppant térségeket, de az a hajdani végtelenség nincs sehol. 
Az orgona sípjai alig karvastagságúak, pedig ő úgy emlékezett, hogy egy katona elposztol-
hatna egy ben-egy ben." A gyermekből felnőtté vált ember érzéki csalódása is ez, de a 
tárgyi világ átalakulása itt a megváltozott, a valóban devalválódó értékrendet is jelzi. 
Visszatérő fogalom az „arany", s annak eltűnése Zoltán képzeletéből igen fontos mozza-
nat. Ugyanakkor az ősi templomi rend szerint „az intelligencia közt a helye", vagyis az 
első padban. (Nem úgy, mint annak idején az iskolában. . .) S a tanulmány megjelenése az 
orvosi lapban: mindenképpen öröm. Fontos részlet egy sikeres pályára vágyó férfi életé-
ben. Valóságos láz önti el a nyomtatott gondolatok olvasása közben. A hazai elszigetelt-
ségből — ha csak átmenetileg is — ez az ígéretes fordulat rántja ki Zoltánt. A szakmai 
fogadtatás nem ily kedvező: az áhított érvényesülés számtalan akadályba ütközik. A 
legnemesebb szándéka: segíteni az embereken. Amikor újra hazahívják a falujába, mindez 
elérhető. Egy beteg nő láttán nagy kontrasztot találunk: Zoltán sikertelen életénél vannak 
sokkalta szerencsétlenebb sorsok is. Az emberek bíznak benne, jobban, mint a falu 
diplomás orvosában. (Majd a regény végén válik feszültté ez a helyzet.) A pozitív 
visszajelzések erősítik a fiatal orvosjelölt hitét, reményeit. Látjuk tehát, hogy hullámzóak 
Zoltán lehetőségei. Gátolják és segítik szinte egy időben, és ő is változó lendülettel áll 
csatasorba. A közösség elismerő hangja mindenképpen újabb cselekvésre készteti. Ugyan-
akkor tisztában van vele, hogy a neki tulajdonított csodatevés irreális. Ezzel kapcsolatban 
olvashatjuk: ,JCülső csoda történik érted. Közbenjárt egy égi Beatrice, s most leszállnak 
hozzád a kóbor véletlenek, hogy fölvezessenek a felső fénybe. . . De Zoltán meg-
makacsodott. Az ő komédiája Emberi színjáték. Neki nem kell a transzcendens rés, ő 
maga a csoda. . . Az ő életében Isten kegyelme is csak mint a tulajdon lelke ereje 
mutatkozzék." A Németh László által is hangoztatott Dante-hatás itt egészen nyilvánvaló. 
Ez a párhuzam is a vállalkozás nagyságát mutatja. 

2 6 Lackó Miklós i. m. 4. 
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Zoltán cigánysori tevékenységéről Alfréd mondja: „Mi a Zoltán cigánysori élete? Egy 
új erkölcsi attitűd lombikkísérlete." A barát szemében — s objektíve is — a kísérlet kissé 
elrugaszkodott a realitástól, ugyanakkor a környezet visszahúzó erői meg is akaiják 
akadályozni a sikert. Ilyen visszahúzó erők az egyetemi tanárok is, akik nem rokon-
szenveznek a doktori cím nélkül folyóiratban publikáló orvosjelölttel. Ilyen erő Hetzel, a 
falu tehetségtelen orvosa, aki rosszhiszeműen nézi a gyors sikereket. S ha nem is ízig-vérig 
tipikusak ezek az alakok, föltétlenül az adott kor tágabb valóságát képviselik: a tehetséget 
rossz szemmel néző erőket. Az is Zoltán „bűne", hogy a „szegénységgel paktál". Elismert-
ségébe tehát sok üröm is vegyül, holott hatékony társadalmi cselekvéséhez a közösség 
viszonylag egységes rokonszenvére is szükség lenne. A Németh László regényeiben oly 
fontos szerepet játszó középosztály is ellene foglal állást. Tudjuk, hogy a középosztály 
ideológiája milyen nagy hatást gyakorolt az író eszmei fejlődésére, illetve bizonyos 
korlátainak kialakulására. Lackó Miklós már idézett tanulmányában ezzel kapcsolatban 
találjuk, hogy Németh László közvetlen szociális környezete a konzervatív alsó közép-
osztály volt, „háttérben a modernül gazdálkodó, de konzervatívan gondolkodó dunántúli 
gazdagparasztok, osztrák spiszbürgerek előítélettel teli világa."27 Itt most érdekes helyzet 
áll elő a műben: az írói ént többé-kevésbé képviselő Zoltán ezzel a középosztállyal kerül 
ellentétbe. S ekkor — szerkezetileg kiváltó pillanatban - történik egy szerencsétlen eset 
egy gyomorvizsgálatnál. Egyre jobban meginog a Zoltánba vetett hit. Újra alábbhagy a 
lendület, már ami a főhős pályájának fölfelé ívelését illeti. Még egy gondolat a közép-
osztály-problémához: Németh László persze le tudja győzni osztálya korlátait. Egyetemes 
látásmódja nem engedi, hogy leragadjon, és bármennyire is úgy látjuk, hogy hősei 
jellemébe sokat átment saját személyiségéből, azért hiba lenne a hasonlóságokból 
azonosságokat gyártanunk! Ő maga hőseivel maradéktalanul valósíttatja meg a cselekvő 
ember eszményét, de saját tettei még számottevőbbek. Egész munkássága erre a 
bizonyíték. Tehetsége univerzális, „Regény, dráma, tanulmány, kritika, társadalmi utópia 
- nála mind egy gyökérről eredt ."2 8 „ . . . a világot az emberi tevékenység termékeként 
kell felfogni, s minthogy a maga részéről ez a világ teremti az embert, a társadalmi ember 
uralmát a társadalmi gyakorlat közvetítésével kell felfogni."29 — írja Adam Schaff, és 
állíthatjuk, hogy Németh László ilyen egyéniség, akinek emberi tevékenysége világ-
teremtő érték. Regényhőse, Zoltán is közel van az ilyen teremtéshez, de ő még nem képes 
diadalmaskodni a belső és külső akadályokon. Pedig a cselekmény egy pontján például a 
bírónak ezt mondja: „Az a dolgom, hogy vállaljam az emberek dolgait." Ez az általános-
ság szintjét megfogalmazó szöveg. Majd arra a kérdésre, hogy miért nem vizsgázik le, 
elhangzik a jóval partikulárisabb kijelentés: „Engem ne az hívjon, akinek orvos kell, 
hanem akinek én kellek." Ezért nem akar orvos lenni. Alighanem itt találjuk meg a 
majdani bukás egyik magyarázatát is. Zoltán ugyanis - mint ahogy itt is állítja — nem 
képes a nagy hősökre mindig jellemző közösségi olvadásra, individuális törekvései java-
részt elnyomják legnemesebb indítékait. Gondolataival nem mindig azonosulhat az olvasó, 
pedig e tény sem mellékes egy regénynél. Nem érezzük, hogy ezek a gondolatok akár a 
mienk is lehetnének. (A „mienk" itt a kollektivitás nyomatékosított megfelelője.) Ezt a 

21 Lackó Miklós i. m. 4. 
2 8Béládi Miklós: A kísérletező ember. Élet és Irodalom, 1976. ápr. 17. 4. 
29Adam Schaff: Marxizmus és egyén. (Fordította Józsa Péter) Kossuth, 1968. 100. 
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feltételt egyébként például E. K. Brown határozza meg A regényritmus című könyvé-
ben.3 0 S a kollektivitás ilyen mérvű befogadói igénye éppen akkor lesz nyomatékos, ha a 
regényhősök cselekvése közvetlenül fölhívó erővel bír, közvetlenül hat a befogadóra. Az 
Emberi színjáték lehetne ilyen mű is. 

Egy regénybeli tanulmány, Bors Alfrédé, hasonló tulajdonságokat jelöl meg Zoltánra 
vonatkoztatva: .Harmadik stigmája az aszociabilitás, azt jelenti, hogy Zoltán közönyös a 
társadalommal szemben. Ő, a kitűnő orvos azért lett kuruzsló, mert nem akarta a 
társadalom kinevezését elfogadni." Ebben az eszmefuttatásban persze ott az önellent-
mondás. A Zoltánt ért újabb vád önmagába csap át. Hiszen ha egy ember közönyös a 
társadalommal szemben, akkor a társadalom kinevező akciójához sehogyan se viszonyul. 
Ha nem fogadja azt el, akkor negatív, de nem közönyös viszonyban áll az őt körülvevő 
világgal. És megint visszakanyarodhatunk az „én-regény" gondolatához. Természetesen az 
író sem tanúsít közönyt a társadalommal szemben, az előbbi fejtegetések tán ezt világossá 
tették. De az író és hőse aspektusa - szépirodalmi alkotásról lévén szó — valószínűleg nem 
fedheti teljesen egymást. Annál is inkább, mert ahogy Roman Ingarden is írja: „Mindenek-
előtt teljesen kívül marad az irodalmi művön maga a szerző, sorsával, élményeivel és 
pszichikai állapotaival együtt. De kiváltképp nem képezik a kész mű részét a szerzőnek 
azok az élményei, amelyeket a mű létrehozása közben él át. . . a szerző és műve két 
heterogén tárgyiasság, melyeket már gyökeres különneműségük miatt is teljesen el kell 
választanunk egymástól."31 Ezt a tételt szem előtt kell tartanunk az Emberi színjáték 
értelmezésénél is, még ha ismerjük is az író személyes vallomásait bizonyos azonosságok-
ról, összefüggésekről. Ingarden is megjegyzi ugyanakkor, hogy a művek egyes sajátosságai 
„többé-kevésbé magukon viselik a szerző egész személyiségének látható nyomait, s ezáltal 
kifejezésre juttatják ezt a személyiséget." Ez az igazság két oldala. 

Több elemző szólt már a regény életidegenség- vagy elidegenedés-ábrázolásáról. S ha a 
későbbi regények, például a Gyász és az Iszony előzményeit sok tekintetben megtaláljuk e 
korai műben, vagy ahogy Cs. Varga István írja: „. . . az alapozást jelenti, amelyre ráépült 
. . . a többi nagy regény emeletsora,"32 akkor ez a fajta előzmény is igazolhatónak 
látszik. (A Gyász ban és Iszony ban megnyilvánuló elidegenedés-ábrázolásról egy másik 
dolgozatom szól.) Zoltán valóban idegenül mozog a világban. Szemben is áll annak 
értékeivel, s maga egy új értékrendet kíván képviselni. Az elidegenedés megnyilvánulásait 
illetően itt még nem találkozunk azzal a hatásfokkal, amelyet az Iszony vagy a Gyász 
elemzésekor fölfedezhetünk. Zoltán helyzetében a többi művek főalakjainál, Kárász Nelli 
és Kurátor Zsófi helyzeténél csökevényesebben valósulnak meg az elidegenedés jegyei, s 
inkább a fogalom mindennapi, mintsem filozófiai értelmében látszik indokoltnak. Zoltán 
helyzetét így összegezi egy részletben: „-Olyan vagyok, mint a falusi öregek, mondta 
mosolyogva, riaszt ez a sok élet, amelyhez semmi közöm. Megijedek, hogy újra kell 
eresztenem a gyökereimet." Ez a „gyökértelenség" is gátja az igazi cselekvésnek. Az imént 
már jelzett párhuzamokat egyébként többen is megerősítik. Például Pomogáts Béla: 

30E. K. Brown: Rhythm in the Novel. University of Toronto Press, 1967. A jelzett állítás a 
következő: „. . . the central character in a novel is generally a person whose abundant private thoguhts 
and feelings are as well known to us as our own." (33 -34 . ) 

31 Roman Ingarden: Az irodalmi műalkotás. (Fordította Bonyhai Gábor) Gondolat, 1977. 3 4 - 3 5 . 
3 2 Cs. Varga István i. m. 26. 
3 3 Literatura, 1977. 2. sz. 
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„Boda Zoltán, . . . Kurátor Zsófi. . . és Kárász Nelli. . . egyazon sorsot példázzák: tehet-
ségük vagy jellemük képtelen alkalmazkodni a környezet alantas világához, s akár meg-
változtatni készülnek a társadalmat, akár elszigetelik magukat tőle, mindenképpen a 
tragikus hős magányában kell osztozniuk."34 A szerző mindhármójuk sorsában „végzetes 
elidegenedést lát. Ismétlem, hogy e sorsok, illetve a három fajta elidegenedés-ábrázolás 
között van hatásfokkülönbség. Ez az ábrázolás az Emberi színjátékban a lég-
csőké vényesebb. A marxi elidegenedés-elmélet lépései itt kevésbé ismerhetők föl. Béládi 
Miklós még pontosabban fogalmaz: „. . . Boda Zoltán személyét az életidegenség veszi 
körül: neki a világ arra való, hogy kivonuljon belőle."3 s 

A cselekmény vége felé egyre inkább ez a kivonulási, menekülési szándék kerül 
előtérbe. Mielőtt Zoltán végső meneküléséről írnék, hadd utaljak egy másfajta ki-
vonulásra: Amerikába kivándorolt testvére, Jani hívja őt is. „Használd ki a különcségemet, 
jöjj ide, tedd boldoggá magad (s egy kicsit engem is)," s Zoltán válasza erre az, hogy ne 
váija testvére, inkább: „. . . én várlak téged." Jani meg is jön majd, de már csak Zoltán 
temetésére ér haza. Németh László ezzel a megoldással az ilyenfajta menekülések körüli 
tragikumot hangsúlyozza. Tehát Zoltán tette különbözik testvéréétől. Végső menekülését 
az író tudatosan készíti elő. E menekülésről azt is látnunk kell, hogy a cselekvéseit 
részben megszüntető ember választása, miután képtelen volt alkalmazkodni, de igazából 
tenni is. Jellemző a közvetlenül megelőző időszak tettszerűsége. Itt még nem következik 
be a tett halála, hiszen az emberek még számítanak Zoltánra: egy szívbeteg csecsemőhöz 
hívják. Ekkor már viszont nem az embereken segítés áll a középpontban; a kisgyermek 
menthetetlen. A mozzanat közvetlenül előzi meg a cselekmény legfontosabb fordulatát, a 
kivonulást: „Az ördög utolsó kísérlete is csődöt vallott, s Zoltán a találkát követő 
tavaszon kiköltözött az emberek közül. A szőlőhegyen, Boda János pincéjében töltötte 
utolsó hónapjait." Ezen a ponton érintkezik az Emberi színjáték és a Bűn világa: Kovács 
Lajos is világgá megy majd. A regény méltatói közül B. Nagy László — miután modern 
Jézus-regényről ír — elsietettnek tartja a befejezést, a jelképrendszert pedig erőltetettnek. 
„Ez a metafizikai forradalom . . . valami módon pótléka az elvetélt valóságnak, s a regény 
szervi hibája, hogy az író mélységesen hisz ebben a pótlékban. A forradalmat csináló, 
majd megbűnhődő szegényekkel a szíve, de tévedésnek bélyegzi vállalkozásukat."36 

Konkrétabban, de némileg leegyszerűsítve is fogalmaz Jordáky Lajos: „Az Emberi szín-
játék hőse a társadalom elől menekülő ember, a magányos lázadó és gondolkodó ember, 
aki képtelen alkalmazkodni a fennálló rendhez, világmegváltó terveivel azonban szükség-
szerűen bukás lehet csak a sorsa."37 Olyan általános kijelentés is egyúttal ez, amely a 
világ bármely „világmegváltójára" igaz. 

„Az ember nem költözik ki estéről hajnalra a szőlőhegyre; az ilyen hegyre egy életen át 
kell költözködni." Ezzel a mondattal kezdődik Zoltán élete új szakaszának ábrázolása. 
Nem kétséges, hogy ezt követően már nem a cselekvési lehetőségek keresése áll az 
előtérben, hanem jóval inkább a léttől elhidegedő, a valóságból önmagát kiűző ember 
egyre bizonytalanabbá váló sorsa. Úgy tűnik, a természeti környezetben gyorsan meg-

34Pomogáts Béta: A magyar vidék regénye (Németh László: Égető' Eszter) Életünk, 1976/5-6 . 
5 0 7 - 8 . 

3 s Béládi Miklós: Érintkezési pontok 146. 
3 6 B. Nagy László: A teremtés kezdetén. Szépirodalmi, 1966. 220. 
31 Jordáky Lajos: A szocialista irodalom útján. (Elvek és utak) Magvető, 1973. 495. 
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találja a helyét. ő maga is úgy érezte, hogy mindig ezt a hegyet kereste, s ezt a 
tönköt a'pince előtt, melyet húsz év esője elpudvásított, de amely még mindig jó ülőhely 
arra, hogy az ember eltekintsen róla a bozót gőzei s a falu lámpásai felett, s úgy 
beszélgessen a hold karéján kikönyöklő Világszámadóval, mintha az egész emberiség 
aludna kettejük közt." Zoltán a sorsát is összegezi, leszámol az életével. A bezárkózó lélek 
mindinkább elszigetelődik, alig van esély az aktív és közösségi magatartásra. „Egy árnyalat 
közöny állt közé s az emberek közé." Megőrzi ugyanakkor azt a minőségi többletei, 
amely hite szerint jellemzi. Kétségtelenül Kárász Nelli egyik előalakja ebben a vonatkozás-
ban is: ott a nő férjével szemben képvisel minőségi többletet, itt Zoltán értékesebb — 
morálisan - embertársainál. Elégikus hangú számvetése nem a magasabbrendú'ség hangoz-
tatása, hanem úgy gondolja végig önmaga és közössége sorsát, mint a másokért felelős-
séget vállaló ember. így elszigeteltsége nem teljes, mint ahogy a társadalomban nem is 
létezhet ilyen állapot. Minden korban vannak pozitív vagy negatív, s egyaránt el-
szigetelődő jellemek, szemben esetleg az uralkodó áramlatokkal. Zömében a haladás 
„időelőtti" alakjaiként léteznek, másrészt lehetnek ellentétben is a haladás erőivel, kon-
zervatív elvek és elképzelések utolsó hátvédjeiként. Mindkét szélső esetre sok a példa. 
Egyikük elszigeteltsége sem 100%-os azonban, hiszen nem ragadhatják ki személyiségüket 
a környező viszonyokból. Zoltán sem, akiben egyébként keverednek az imént vázolt 
mozgásirányok. És van neki is közössége a hegyen. „Alig töltött néhány napot a 
szőlőhegyen, s barátai már észrevették, hogy ez a pince nem a Boda Jánosé, hanem 
mindnyájuké, ahogy Zoltán élete sem külön egyéni élet, hanem a mindnyájuk élete. . ." A 
tettek halálától pedig minden alkotó ember igyekszik menekülni. Ancsel Évával szólva 
ugyanis: „A tettek kihalásának állapotában az ember számára nem marad más, mint az 
önprodukció, amely, történjék bármilyen színvonalon — bármilyen dekoratív díszletek 
közt és korszerű kellékkel —, mégiscsak vegetatív létezés marad és nem cselekvő élet."3 8 

Zoltán ennek az állapotnak a szélére jutott a szőlőhegyen, s inkább a kiutat keresi eleinte. 
A kiútkeresés némi lehetőségét mutatja a „mindnyájunk" kulcsfogalomként használata. 
Ez jellegzetesen kollektív érték. Másrészt viszont így figyelmeztet a mű a közösségi 
cselekvés elherdálására. Ebben rejlik Németh László korai regényének fő üzenete. 

És Zoltán továbbra is hat az emberekre. Mindezt a magány ténye mellett kell 
hangsúlyoznunk, megerősítendő azt a mások által is gyakran hangoztatott tételt, mi-
szerint az Emberi színjáték főhősének alakjában prófétai vonások is fölismerhetők. Ebben 
megint jelentős világirodalmi hatások (pl. Tolsztoj, Dosztojevszkij) játszhatnak szerepet. 
„Senkit sem igazított, s mégis mindenki hozzá igazodott." Ez a „mindenki" jelen esetben 
persze nem jelenti a teljes külvilágot, csak a Zoltán vonzáskörébe kerülőket. E mondat 
egyébként is tökéletesen jellemzi Zoltán állapotát; a cselekvésről való lemondást, de 
páratlan egyéniségének kisugárzó erejét is. A legszemléletesebb példák erre azok a 
beszédek, melyek a többi ember előtt hangzanak el. A „hegyi beszédben" — Kabdebó 
Lóránt szerint39 — az író saját nézeteit is összegezi. Zoltán itt az életről bölcselkedik. 
Istenről és történelemről beszél. Jellemzi egyfajta keresztényi színezet is gondolatait: 
„Legyetek elnézőek az erény eltévelyedéséhez." A földi boldogtalanság erényét is 
megfogalmazza: „Csak a mártírok boldogok és nincsen boldogság mártírum nélkül." Ez 

38 Ancsel Éva i. m. 191. 
39Kabdebó Lóránt i. m. 
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jellemzi itt tehát Boda Zoltán világát, kapcsolatát a cselekvéssel, illetve aktivitásának 
korlátait. Emocionalizmusba menekül, vallása is ezt mutatja: „A vallás az érzésben van és 
nem az elhivésben. . . A titok nem a tanításban van, hanem a szívben." Ezt a gondolatot 
fejtegeti tovább a második beszédben is. A templom előtt magas fokú izzása, szenvedélye 
tűnik ki. S egy fontos mozzanat: szembeötlő, hogy buzdít az aktivitásra. „Fojtsátok meg 
a mai nap zsarnokait, a gyilkos ujjak szakadnak le, s tíz zsarnok nő az ujjatokból. Az élet 
rosszaságát nem gyógyíthatjátok meg az ember rosszaságával, csak Isten kegyelmével." 
Kocsis Rózsa íija: „A fiatal Németh messiása a vesztett háború és a bukott forradalom 
utáni prófétaságot képviseli. . . A bukás után az üldözöttek oldalán áll, de kétségbe vonja 
az ember és a világ csak társadalmi úton való megjavíthatóságát."40 A kiútkeresés így az 
erkölcsi fejlődésben keresendő — e koncepció szerint. Ezzel függ össze az az észrevétel is, 
hogy a kor ideológiájának jelképei úgy jelennek meg a regényben, mint egy moralitással 
összekapcsolt misztériumjátékban. Kocsis Rózsa az, aki Zoltán kivonulásában Doszto-
jevszkij-hatásokat is lát. Az előbb erl í tet t cselekvésre buzdítás ellenére a végleges el-
szigetelődést Zoltán nem kerülheti el. Ábrándokkal is színezett kivonulása a világból 
ideig-óráig szolgáltathat csupán elégtételt. Izolálódást elősegítő részlet a sikertelen gyógyí-
tási kísérlet is. Alapjaiban nem is értik az emberek az ő szándékait, bölcselkedését. 
Például: „A három tanulatlan ember nem a beszédet követte, csak a csillogó szemet s a 
játékos ajkat, amely maga is pillangóvá vált, mint a vadborsó, amelyről beszélt." A nagy 
egyéniségek korukat megelőző jellege fogalmazódik meg itt újra. Az emberiség történeté-
ben gyakori helyzet, hogy elbuknak azok a hősök, akiket nem ért meg saját koruk. 
Németh László is jelzi és láttatja ezt a problémát. 

Éppen ez és az elidegenedés pecsételi meg Zoltán sorsát. íróilag következetes a 
befejezés: Zoltán meghal egy újfent szerencsétlen helyzetben, így oldódik meg végleg a 
cselekmény bonyodalma. A szerencsétlen helyzetek sorozatának megrajzolásával a kor 
szerencsétlenségéről üzen az író. S ha kissé meglepő is az egyik bécsi emigráns folyóirat 
korabeli véleménye, föltétlenül megérdemli a figyelmet: „A történelembe való cselekvő 
beavatkozás elutasításával . . . a regényben említés nélkül lappangó kérdéssel kerülünk 
szembe: a forradalomhoz való viszony nagy kérdésével. . . . az író legnagyobb érdeme, 
hogy otthon, a fehérterror évtizedében fenntartás nélkül elítéli azt." (Kabdebó Lóránt 
idézi.41) 

Az epilógusban az az Alfréd mondja, aki könyvet ír Zoltánról: „Ez a Boda Zoltán más 
korban, talán csak egy évtizeddel később: új folyam kútfeje, történelmi alak. S itt 
szétszalad néhány lyukas paraszt korsóba. Egy-két év, és semmi a híres egyéniség." A 
Németh László által ábrázolt történelmi hősnek, vagy legalábbis az azt valószínűleg 
megvalósító embernek a kor előtt járása fejeződik itt ki. Tragikus szemlélet ez, s vitat-
hatatlanul tükre az író akkori szemléletének, egyéniségkultuszának. Hőse légüres térben 
mozog azonban, némileg távol a valóságtól, még ha oly riasztó is számára az. 

40Kocsis Rózsa i. m. 67. 
41 Kabdebó L jránt i. m. 67. 
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POMOGÁTS BÉLA 

A NOSZTALGIKUS REGÉNYÍRÓ 
— Jékely Zoltán fiatalkori regényeiről — 

Jékely Zoltán mint regényíró a Nyugat „harmadik írónemzedékének" törekvéseit 
képviseli. Ez az írónemzedék mindenekelőtt a maga generációs élményeinek kifejezésére 
törekedett, saját világképének és ízlésének kialakulását kísérte nyomon. Bensőséges érdek-
lődéssel hajolt múltja: gyermek- és ifjúkori emlékei fölé. Nosztalgikus fénybe emelte 
ezeket az emlékeket, játékos legendákat költött fiatalos tapasztalatai nyomán. Vizsgá-
lódásai nem nélkülözték az önismeret igényét sem, a nosztalgikus képet gyakran szelíd 
irónia színezte, az emlékezést elemző hajlam egészítette ki. A társadalmi környezet 
beható ábrázolása azonban többnyire elmaradt. A „harmadik nemzedék" regényei 
gyakran önéletrajzi beszámolóknak tetszettek, személyes vallomásoknak, amelyek nem 
vállalkoztak a társadalmi lét extenzív leírására, miként a szocialista vagy népi írók epikus 
művei. A személyiség kialakulásáról és benső világáról adtak képet, megnövelték az 
intenzív és szubjektív ábrázolás szerepét. Az epikus előadást ugyanakkor kommentárokkal 
és esszészerű fejtegetésekkel bontották meg, analitikus igénnyel egészítve ki a személyes 
ábrázolást. 

A „harmadik nemzedéknek" modern francia és angol írók: Marcel Proust, André Gide, 
Jean Giraudoux, Jean Cocteau, Valéry Larbaud, Alain Fournier, Aldous Huxley, Virginia 
Woolf, Evelyn Waugh voltak a mesterei. A Nyugat körében ekkortájt ők képviselték a 
korszerű nyugat-európai irodalmat, a „nyugatos" írók az ő műveiket tolmácsolták 
magyarul, és a „nyugatos" kritikusok rájuk hivatkozva adtak összefoglalást a modern 
irodalom tulajdonságairól és feladatairól. Szerb Antal az ő munkásságukra alapozta 
nevezetes regényelméletét, amelyet Hétköznapok és csodák című, 1935-ben megjelent 
könyvében dolgozott ki. „А XX. századi regényírásban - állapította meg munkájának 
bevezetőjeként — mindegyre erősebb lesz a hajlam, hogy a regény visszatérjen a csodához, 
újra nyíltan és bevallottan fikció legyen, játékos mitológiapótlék, a XIX. század nagy 
célkitűzései nélkül, de ugyanakkor mélyebb és kevésbé átlátszó célokkal."1 Lovass Gyula, 
a ,harmadik nemzedék" kiváló kritikusa a modern nyugat-európai regény személyességét 
és játékosságát emelte ki. „Az író a történet egyetlen törvénye s legigazibb élvezője — 
fejtegette Játékos Európa című, 1943-ban közreadott tanulmányában. — El ne felejtsük, 
hogy legállandóbb hőse is. Alig lehet líraibb és szubjektívebb irodalmi modort képzelni a 
játékosságnál. ( . . . ) Az író azt érti, hogy bizonyos események, benyomások hatását 
kitapintsa magán. Érzékeny irodalom ez; Giraudoux-nak alig van kedvesebb szava, mint 
»sentimental« Az egész európai játékosságból hiányzik a hétköznapi vérszag, termé-

'Sz. A.: Gondolatok a könyvtárban. Bp. 1971. (2. kiadás) 4 6 8 - 4 6 9 . 
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szetesen naturalista tragikum, hiányoznak az alkotó és cselekvő hősök. Annál több a fiatal 
lány, az álmodozó férfi, a pedáns és szelíden bogaras mellékalak, az irreális, a tündéri és a 
földöntúli."2 Mi más lenne ez, mint annak a nosztalgikus és ironikus írói szemléletnek a 
leírása, amely a „harmadik nemzedék" regényeiben is alakot ölt? 

A hazai író-elődök közül Krúdy Gyula és a „ködlovagok", illetve Kosztolányi Dezső és 
Márai Sándor hatottak a „harmadik nemzedék" elbeszélő törekvéseire. Ez a nemzedék 
ismerte fel igazán Krúdy, Cholnoky László, Cholnoky Viktor, Török Gyula, Csáth Géza, 
Lövik Károly és Szini Gyula munkásságának értékeit. Krúdy halála után új fordulatot vett 
a művészetével foglalkozó irodalom, sorra jelentek meg Schöpflin Aladár, Márai Sándor, 
Komlós Aladár, Hevesi András, Rónay György, Thurzó Gábor, Füsi József, Féja Géza és 
mások tanulmányai, emlékező írásai. 1941-ben Thurzó Gábor szerkesztésében látott 
napvilágot a Ködlovagok című esszégyűjtemény, amelynek szerzői között a „harmadik 
nemzedék" képviselői: Kádár Erzsébet, Lovass Gyula, Rónay György, Szabó Zoltán 
játszottak vezető szerepet. A „ködlovagok" munkásságának felfedezése a modern nyugat-
európai írók hatásával együttesen alapozta meg a „harmadik nemzedék" irodalmi tudatát. 
,.Krúdyhoz most kezd megtérni az ifjúság — írta a szóban forgó esszégyűjtemény beveze-
tőjében (A tegnapok ködlovagjai) Márai Sándor —; csodálkozva ismerik fel művében, me-
lyet eddig irodalmi ínyencek magánügyének tartottak, a magyar mítosz teljességét. Egy vad, 
gyönyörű, de a nagyvilág számára érthetetlen nyelven író, olvasó, emlékező nemzet 
irodalmi élete különös erőforrásokból nyer áramot. E kötet tanulmányaiban elénk állított 
írók elindították nemzedékek számára az új magyar kifejezés, gondolkodás szellemi 
folyamatát. Egyikük sem alapított »iskolát«, nem volt »zászlójuk«, melyre tömegek 
esküdtek, vita sem zajlott különösebb hevességgel művük és személyük körül. Mit is adtak 
hát a magyarságnak? Feltárták, néha alig érzékelhető, árnyalatfinom változatokban, 
nemes és tudatos eszközökkel a kifejezés új lehetőségeit, műfajokat alkottak és nemesítet-
tek, a magyar nyelv, az irodalmi értékelés titkait feszegették. Müvük oly mélyen pihen 
életünk mélyvizében, mint egy elsüllyedt világ az idő és a tenger üvegharangja alatt."3 

Kosztolányi és Márai vonzása egymást erősítette. Mindkettő lélektani vizsgálódásra, 
művészi és nyelvi igényességre nevelte a ,.harmadik nemzedék" fiataljait. Az imént idézett 
tanulmánygyűjtemény Kosztolányit is a múlt ,.ködlovagjai" között tartotta számon. 
Szabó Zoltán a gondolatok és szavak Kosztolányinál érzékelhető tisztaságára hivatkozott: 
„A tiszta stílus ellene mond a ködös eszméknek. ( . . . ) Aki nemzete sorsát akarja javítani, 
kezdheti legalul: a nyelven. Kosztolányi pontosan azt cselekedte. Nyelvünket, amely 
hajlik, habozik az európai nyelvcsaládok között — éppúgy, mint politikánk a népcsaládok 
között —, óriási erővel a latin tisztaság irányába lökte."4 Latinos világosságra és mester-
ségbeli igényességre adott példát a fiataloknak Márai Sándor is. Miként Kosztolányié, az ő 
befolyása is elemző hajlamukat fejlesztette. Arra nevelte őket, hogy ne pusztán nosztal-
gikus ábrándokat kergessenek, hanem próbáljanak számot vetni emlékeikkel, nemzedéki 
tapasztalataikkal. A ,.harmadik nemzedék" írói is a „polgár vallomásának" adtak hangot, 
a polgári származású művész-értelmiség önkereső küzdelmeiről tettek tanúvallomást. 

A „ködlovagok", illetve a „vallomást tevő polgárok" hatásának megfelelően két 
áramlat alakult ki a Nyugat „harmadik nemzedékének" regényíró munkásságában. Az 

2L. Gy.: Kilenc hős visszatér. Bp. 1973. 323. 
3Ködlovagok. Szerk. Thurzó Gábor. Bp. (1941) 7-8. 
"Uo. 2 9 2 - 2 9 3 . 
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egyik az elemző vizsgálatban és a kritikai szemléletben, a másik a személyes jellegű 
ábrázolásban és a vallomásos előadásban találta meg a megfelelő irányt. Kolozsvári 
Grandpierre Emil Doktor Csibráky szerelmei és A nagy ember, Rónay György Keresztút 
és Cirkusz, Thurzó Gábor Az adósság, Sőtér István Kísértet, Lovass Gyula Kilenc hős 
visszatér, Molnár Kata A lélek készülődik, Schöpflin Gyula (Nagypál István néven írott) 
Budapest nem felel, Soós László Kormorán és Takáts Gyula Polgárjelöltek című regényei 
inkább analitikus jellemtanulmányok, Sőtér István A templomrabló, Thurzó Gábor Segítő 
Fortunátusz, Bóka László Zenekíséret, valamint Jékely Zoltán Kincskeresők ésMedárdus 
című regényei inkább személyes beszámolók. Szép számmal vannak arra is példák, hogy a 
két áramlat és törekvés ugyanabban az epikus kompozícióban összehangoltan jelentkezik. 
Elemző hajlam, egyszersmind vallomásos személyesség szövi át Kolozsvári Grandpierre 
Emil Rosta és Tegnap, Sőtér István Fellegjárás és Bűnbeesés, Rónay György Fák és 
gyümölcsök és A lázadó angyal, Thurzó Gábor Előjáték és Nappalok és éjszakák, továbbá 
Jékely Zoltán Zugliget című regényeit. Talán nem véletlenül ezek a ,.harmadik író-
nemzedék" legértékesebb epikus eredményei. 

A személyes és vallomásos elbeszélő irodalom - hasonlóan a „ködlovagok" prózájához 
— nemegyszer emlékekből és álmokból épült. Vezető szólama a nosztalgia volt, amely 
elégikus fénybe vonta a múlt, különösen az elszállott ifjúság eseményeit és környezetét. A 
cselekménynél erőteljesebben dolgozta ki a hangulatot, a külső környezetnél gazdagabban 
a regényalakok érzelmi életét. Halász Gábor a századvég lelki érzékenységéhez hason-
lította a jjiarmadik nemzedék" regényeiből kibontakozó új érzékenységet. Musset szavait 
idézve egy új ,,heves, sápadt, ideges" („ardente, pâle, nerveuse") nemzedéket látott 
megjelenni az irodalomban. „ . . . talán — jegyezte meg — nem hat erőltetettnek, ha mai és 
magyar fiatalok arcán keresgéljük az új mal de siècle áruló jeleit. Regényírók és költők, 
epika és líra között ezen a ponton alig van különbség; mindegyik álmokat szövöget, a 
betegségszülte látomásokat teregeti szét, finom ködfátyolon át érzékeli az életet. Puha, 
vattás gomolyokban úsznak eléjük az emlékek, akár a fellegjárás, alvajárók és kincs-
keresők egy valószínűtlen világban, környezetük megtelik sejtelemmel, barátaik meg-
nőnek, mint az árnyak, testetlen imbolygással idézve egykor hús-vér kalandokat."5 

Sejtelmekkel teli környezet, árnyékszerű emberi alakok, a lélek mélyéről szabaduló 
gyermekkori félelmek jelennek meg Jékely Zoltán első regényében: a Kincskeresőkben 
(1937) is Nosztalgikus regény: a távoli gyermekkor erdélyi tündérvilágát, titokzatos 
kalandjait és rejtelmeit idézi fel. Kis hőse, Tenger Iván, az író gyermekkori énjét kelti 
életre, Iván tudós édesapja, Tenger tanár úr az enyedi tanár, Áprily Lajos alakjával azonos. 
Az enyedi kollégium diákéletének rajza egy kalandos kincskeresés leírását veszi körül. 
Elteijed annak a híre, hogy Dáriusz király mesebeli kincse az Enyed környéki hegyekben 
van elásva, valami mélységes alagútban. A kincs utáni hajsza valósággal átalakítja a kisváros 
életét, mindenki az elrejtett aranyakat kutatja: megszállott bolondok, szélhámosok, 
kalandorok és diákok. Az elásott kincs történetét a Maros- és Küküllő menti száj-
hagyomány terjesztette el, erre a hagyományra épül az erdélyi Kovács György Kristófék 
kincse című, 1960-ban megjelent regénye is, amely egy aranyosszéki falu életének átala-
kulását beszéli el. 

5 A század gyermekei. = H. G. Válogatott írásai. Bp. 1977. 790 -791 . 
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A kincskeresés izgalmas története ad alkalmat Jékelynek arra, hogy mintegy groteszk 
tükörben mutassa be a húszas évek nagyenyedi életét. Emberalakjainak nagy része különc, 
vagy éppen elmeháborodott. így Fekete Bertalan úr, a rejtélyes „kolontos ember", aki 
ifjúkorában elhatározta, hogy Körösi Csorna Sándor útját követi. Megtanulta a tibeti 
nyelvet, eladta örökségét, s a szerzett pénzen világnak indult. Tizenöt esztendőt töltött 
egy hegyi kolostorban tibeti szerzetesek között, majd régi perzsa oklevelekkel a csomagjá-
ban hazatért, hogy megkeresse Dáriusz király kincseit. A különcök Jókai romantikáját 
idézik, s valóban, a Kincskeresők történetét romantikus hagyomány szövi át. Erre a 
hagyományra utal a kalandos történet, a jókat és gonoszakat élesen szembeállító ember-
ábrázolás, és erre utalnak a folklorisztikus-mitologikus motívumok, mint amilyen az 
úgynevezett „váltott" gyermekek motívuma. Ezeket a gyermekeket, az erdélyi néphit 
szerint, csecsemő korukban az ördög cserélte ki saját szolgáival. Belőlük lesznek az 
elvetemült gonoszok, minden emberi érzés ellenségei.6 Maga a kincskeresés motívuma 
ugyancsak a romantikus irodalom örökségéből való, Jékely Zoltán első regényére részben 
az emlékezetes gyermekkori olvasmány, Stevenson A kincses sziget című műve hatott. 

A kincskeresés motívumának mindazonáltal nemcsak epikus jelentősége, hanem szinte 
jelképes értelme van. A rejtelmes kincset - legalábbis a kis Tenger Iván számára — nem 
csupán régi drágaságok jelentik, a kalandos kutatás a boldogságot is megcélozza, mint 
Novalis romantikus vágya a „kék virág",vagy Maeterlinck szimbolista nosztalgiája a ,kék 
madár" után. Ez a nosztalgikus érzés valójában a regényíró elvágyódását fejezi ki. Jékely 
Zoltán költészete erről a nosztalgikus érzésről tanúskodott, ugyanezt mutatja első 
regénye. Az elveszített boldogságot most is a gyermekkor tündérvilágában keresi, a 
Kincskeresőkben ugyanaz a múltat érintő érdeklődés és lírai érzékenység ölt alakot, mint 
korai költeményeiben. Az írói érdeklődés személyes jellegű, egyszersmind a modern 
európai regény egy nevezetes áramlatának hatását viseli magán. A gyermekkor különös 
birodalmát a huszadik század irodalma fedezte fel. A modern regény — az új lélektani 
felismerések nyomán — meghatározó jelentőséget tulajdonított a gyermekkorban szerzett 
ismereteknek és érzelmi tapasztalatoknak. Velük magyarázta az emberi személyiség ki-
alakuló tulajdonságait. Marcel Proust Az eltűnt idő nyomában, Romain Rolland Jean 
Christophe és Roger Martin du Gard A Thibault család című nagyregényei után sorra 
születtek azok a lélektani regények: például Jean Cocteau Vásott kölykök, Valéry 
Larbaud Fermina Marquez, Márai Sándor Zendülők, Szerb Antal Utas és holdvilág és Pap 
Károly Azarel című művei, amelyek a gyermekkor élményei és rejtelmei között kerestek 
eligazodást. 

Jékely Zoltán első regénye ennek az irodalmi iramlatnak a sodrában született. Köz-
vetlen rokona Alain-Fournier Az ismeretlen birtok (eredeti címén Le grand Meaulnes) 
című regénye volt, amely 1913-ban látott napvilágot, és 1940-ben Lovass Gyula fordításá-
ban magyarul is megjelent. A francia író a gyermekkor ,Jcékvirágos" romantikáját fedezte 
fel, a gyermekévek nosztalgikus álmait és vágyait szólaltatta meg. Hősei a megfoghatat-
lanul rejtelmes boldogság után kutatnak, ezt a boldogságot csupán gyermekkorukban 
szerezhetik meg néhány pillanatra, valahol az álom és a valóság határán. A gyermekkori 
emlékek álomszerűsége és romantikus titokzatossága ömlik el Jékely Zoltán regényén is. 

6 A „váltott gyermek" hiedelméről: Kiss András: Tudósítás 1803-ból a váltott gyermek elégeté-
séről. = Útunk Évkönyv. Kolozsvár 1980. 48-61. 
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A boldogság „kék madarát" legfeljebb a gyermekek és a különcök érhetik el olykor. 
„Enyeden — olvassuk —, hol elszántan nyűvik az életet az emberek (. . . ) csak a gyer-
mekek és a bolondok játszadoznak különös, a valóságba átszűrődő álmaikkal reggeltől 
estig, estétől reggelig". Ezeket a különös álmokat idézi fel a regény. 

Akár a korai versek, az első regény is emlékekből és álmokból született, a történeten 
elömlő nosztalgiának most is Krúdyra emlékeztető szelíd fénye van. Jékely Zoltán 
elégikus derengésben mutatja be szülővárosát, gyermekkorának színtereit: a Tanárok 
utcájának régi házsorát, az enyedi kollégiumot, a nagykönyvtárat, a Szabaderdő fenn-
síkján rendezett majálist, a Maros menti erdőségeket, sziklás hegyormokat. Történelmi 
tájat, hiszen a város alatt húzódó pincelabirintusnak, a hegyekben megbúvó szikla-
barlangoknak történelmi levegője van. A kalandos cselekmény mögöttes terében feltet-
szenek a város és a táj történeim' emlékei: a tragikus megpróbáltatások, a kollégium 
pusztulása, a kuruc diákok hősiessége, a Horia-felkelés és az 1848-as szabadságharc 
eseményei. Az izgalmas cselekmény, a gyermeki tündérvilág és a bensőséges költészettel 
ábrázolt erdélyi táj mellett kirajzolódik az erdélyi magyar történelem zordabb arca is. Az 
a fájdalmas képmás, amely Jékely Zoltán történelmi elégiáiból ismerős. 

A Kincskeresők a költő regénye: inkább a gyermekkor és az egyedi élet atmoszférájá-
nak felkeltésében jeleskedik, mintsem a cselekmény vezetésében és szerkesztésében. A 
kincskeresés kalandos epizódjait Tenger Iván naplójának részletei szakítják meg, ezekben 
a feljegyzésekben a naplót vezető Jékely Zoltán gyermeki naplójának képzeletbeli vagy 
éppen valódi fejezeteire ismerünk. A naplójegyzetek — akár a harmincas években vezetett 
valóságos napló — emlékeket és álmokat rögzítenek, a lélek benső világáról adnak képet, a 
személyiség érzelmi történetét beszélik el. Azt a történetet, amely a proust-i nyomokon 
haladó irodalom rendje szerint a „felnőttéválás" krónikáját meséli el: azt, hogy a gyer-
mekből miként lesz ifjú, a felhőtlen gyermeki derűből miként lesz fiatalos melankólia. 
Midőn Tenger Ivántól búcsút veszünk, alakját ez a melankólia borítja árnyékba. „Iván — 
fejeződik be a történet — állt még egy-két percig a hegytetőn, aztán lefelé indult koravén 
fájdalommal, agglegényes fejlógatással, egy kezeügyébe tévedt margarétát morzsolgatva, a 
nagy nyárfák felé. Joggal érezhette felnőttnek magát: szívében egy fájdalmas szerelem, 
sok-sok halott rokon, ismerős, jóbarát, sok örökre elszakadt osztálytárs emléke sajgott." 
A Kincskeresők hangulatát mindvégig a búcsúzás elégikus érzése hatja át: korabeli kriti-
kusai is úgy olvasták, mint költői búcsút a gyermekkor tündéri emlékeitől. 

Második regénye, az 1938-ban megjelent Medárdus ugyancsak önéletrajzi jellegű: 
története emlékekre és vallomásokra épül, hőse megint csak Tenger Iván. A fiatal Jékely 
Zoltán 1933 nyarát a kalotaszegi Magyarvalkón töltötte, anyai nagybátyja, Kónya Gyula 
református lelkész családjánál. A regénybeli Havadfő ezt a hegyek közé ékelt kis kalota-
szegi községet jelképezi. A fiatal író egyetemi alapvizsgára készült, a paplak melletti 
kertiházban lakott. A történet életrajzi hátterét Kalotaszegi elégia című versében világítja 
meg: 

Almafák közt, napsávos félhomályban, 
ezüstösen áll a kis pavilon; 
előtte egy sor bimbósszárú mályva 
és bent anyámtól képek a falon, 
bámulnak vissza kisleánykorába. 
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Itt éltem én kilencszázharminchárom 
esős nyarán, kábán, álmatagon; 
hogy nem pusztultam el, most is csodálom: 
halálvággyal telt el minden napom 
ezen az ázott-kosborszagú nyáron. 

S mint haldokló, ki egy pillanatával 
szemébe issza az egész szobát, 
úgy szívtam én hosszú napokon átal 
lelkembe az egész falut magát, 
csudáival, könnyével, mosolyával. 

A Medárdus írója önarcképet rajzol, világképének alakulását, érzelmi tájékozódását 
mutatja be. Saját nyugtalanságáról: nosztalgikus egyéniségéről ad képet. A kalotaszegi 
faluban időző Tenger Iván emlékek és álmok közé merül, bennük találja meg igazi 
önmagát. .Máskor is tapasztalta — olvassuk —, hogy a legfájdalmasabb emlékek is valami 
bizsergető boldogságot okoznak, ha feltámadnak hirtelen — semmi másért, csupán életbe 
visszaszökő tetszhalott mivoltukért — s most is úgy érezte, hogy végre, annyi keserű nap, 
annyi fárasztó pesti futkosás, vizsgaizgalom s rossz szerelmi próbálkozások, nyugtalan 
éjszakák után most, meseszerűvé vált emlékei és körülvevő álomszerű valósága közepett, 
végre boldog, igazán boldog. Mintha visszaszakadt volna a természetbe, melyből kiragadta-
tott annakidején, amikor Pestre költöztek, tizenhét éves korában. Olyasmit érzett, hogy a 
színek, a hangok, a kis zörejek, a nagy kert lihegése, a csillagok s az illatos, hűvös szél, 
mind érette, mind az ő örömére és szolgálatára rendeltettek e világra. S lent is a völgy alvó 
embere'i és állatai, a kutyák, a kakasok beletartoznak ebbe a csodálatos éjszakákat és 
nappalokat fel-feldobáló világba és semmi, de semmi bántódásuk nem eshetik itten." Az 
emlékek csendes boldogsággal töltik el, az álmok ellenben felzaklatják. Érzékletes módon 
úja le magányos éjszakáinak rémületes képzelgéseit, álomlátásait. A regény írása idején 
rendszeresen vezette naplóját, a vastag füzetbe sorra jegyezte be az álmaiban látott 
kísérteties képeket. Verejtékes éjszakákon rémes halálalakok kísértik, csontkezek nyúlnak 
feléje, toronymagas csontszörnyetegekkel találkozik. Ezeket a borzalmakat jegyzi le mint 
Tenger Iván álmait. 

Emlékek és álmok nyomán alakul ki a Medárdus fiatal hősének nosztalgikus, egy-
szersmind szorongásos lelkiállapota. A cselekmény vezető motívuma egy viharos szerelem 
története, amely az ifjú budapesti diák és egy kalotaszegi parasztleány között szövődik. 
Tenger Iván egy pünkösdi mulatságon ismeri meg Kevély Annát, aki már egy falusi legény, 
Darabont Józsi jegyese. A legény szabadságos katona, néhány nap múlva vissza kell térnie 
a dobrudzsai garnizonba. Ott pusztul el nemsokára csempészek golyóitól. A regényben is 
minden úgy történik, ahogy a Kalotaszegi elégiában: a Medárdus cselekménye tágasabb 
epikai mederbe tereli a szomorú kalotaszegi ballada anyagát. Hangulata mindenképpen 
tragikus, ilyen a hirtelen fellángoló szerelem története is. Tenger Iván hiába kívánja Annát, 
és a kalotaszegi leány hiába érez vonzódást a pesti diái: iránt: közéjük áll Darabont Józsi 
árnyékalakja és az, hogy Anna már meggyilkolt szeretőjének gyermekét viseli a szíve alatt. 
A gyorsan kivirágzó és még gyorsabban elhervadó érzést mindvégig a veszendőség 
szorongató tudata hatja át. 
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Ez a szorongató érzés önti el a regény légkörét. A Medárdus, akárcsak Jékely Zoltán 
első epikus műve, nem cselekményével, hanem atmoszférájával kelti fel érdeklődésünket. 
Sejtelmesen komor atmoszféráját az a történelmi szorongás okozza, amely Jékely Zoltán 
erdélyi elégiáiból ismerős. A fiatal író ezúttal nemcsak saját múltjában bolyong, számot 
akar vetni egy magára hagyott népcsoport sorsával és jövőjével is. A vallomásos és 
önelemző regényből szociális regény lesz, amely erősen elégikus szemlélettel ábrázolja a 
kalotaszegi magyarság nemzetiségi helyzetét. Jékely Zoltán írói szemléletét — saját ere-
dendő erdélyi élményei mellett — a hazai és romániai magyar népi irodalom szociális 
felelősségtudata, valamint szociográfiai érdeklődése alakította ki. A harmincas években 
kibontakozó „falukutató" irodalom, Illyés Gyula, Erdei Ferenc, Féja Géza, Veres Péter, 
Darvas József, Szabó Zoltán és Kovács Imre, illetve Kacsó Sándor, Balázs Ferenc, Bözödi 
György, Gagyi László, Asztalos István és Kovács György munkái széles körben keltettek 
érdeklődést a paraszti élet és kultúra iránt. Ez az érdeklődés az erdélyi „falukutatók" és 
népi elkötelezettségű regényírók körében a nemzetiségi megmaradás gondjainak ábrázolá-
sával egészült ki. Kacsó Sándor Vakvágányon, Balázs Ferenc A rög alatt, Bözödi György 
Székely bánja, Gagyi László Bánatavatök, Asztalos István Elmondja János, Kovács 
György Varjak a falu felett és Erdélyi tél című regényei, illetve szociográfiai írásai a nehéz 
gondok között élő magyar falvaknak állítottak emléket. Ebben a vonatkozásban közéjük 
sorolható Jékely Zoltán kalotaszegi regénye is. 

A Medárdus nemcsak egy heves és szomorú szerelem története, a kalotaszegi nép 
életének személyes ábrázolása is. A fiatal író érdeklődő részvéttel figyeli meg és írja le a 
falu népének dolgos munkáját, köznapi szokásait, ünnepi szertartásait és művelődését. 
Borzongó lélekkel ad képet népi hitvilágáról, régi hiedelmeiről és babonáiról, a halott-
siratás ősi rítusáról és a hegyvidéki nép képzeletében termett kísértetekről. Ezeknek a 
kísérteteknek az alakja minduntalan összefonódik saját rémálmainak szörnyetegeivel. Az 
évszázados elmaradottsággal küszködő paraszti közösséget nem tudós megfigyelőként 
szemléli, ellenkezőleg, személyes azonosulással. Ábrázolásmódját az értelmiségi ember 
felelősségtudata hatja át, el szeretné hárítani a nehéz sorsú emberek, a lassan pusztuló falu 
közelgő végzetét. „Most már — sóhajtja Tenger Iván — az enyém ez a falu; de birtoklása 
nemcsak javakkal, hanem kötelességgel is jár: menteni, ami menthető, az életet és a 
hagyományt. Ezeknek a csudálatos embereknek életét! Mert kell, hogy ezer év múlva is 
változatlan beszéddel, változatlan ruhában, változatlan testtartással itt éljen ez a törzs, 
úgy, ahogy a régi vezér kívánta, amikor ezer esztendeje ide sátoroztatta őket! Ezek a 

.nóták fognak akkor is szólni itt, ez a templom fog itt állani a dombtetőn, ezekkel a 
harangokkal fognak harangozni esküvőre, temetésre — s ha másként talál történni, akkor a 
világrendben lesz hiba, valami szörnyű kisiklás, ronda grimász a történelemben, keserű 
vonás az Isten a rcán . . . " 

E romantikus módon megfogalmazott történelmi reménységet sötét fellegek árnyékol-
ják. Azok a fellegek, amelyek a hazai és erdélyi népi irodalom baljós képzeletében is ott 
tornyosultak. A népi költők és szociográfusok — Illyés Gyula а Pusztulásban, Sinka István 
a Hontalanok útján verseiben. Kovács Imre а Néma forradalomban — nemegyszer látták 
úgy, hogy a magyar nép életfolyamata, hacsak nem változnak meg radikális módon ennek 
a folyamatnak történelmi feltételei, lassan véget ér. Ez a sötéten látó végzet-tudat szőtte 
át az erdélyi magyar költők és írók gondolkodását is; ennek volt nagyszabású kifejezője 
Dsida Jenő vallomásos költeménye: a Psalmus hungaricus. A történelmi veszendőségnek 
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ugyanez a szorongató érzése hatotta át Jékely Zoltán erdélyi elégiáit és Meddrdusát. A 
kalotaszegi faluban fogyatkozó népet, pusztuló magyarságot látott, amely mintha 
megadná magát a történelmi végzet előtt. Kölcsey sötét történelmi látomására, a Zrínyi 
második énekére hivatkozott. A falu fölött megülő halált vélte látni: „Mintha mindenki 
meghalna egy-két éven belül, s csak a templom maradna épen a hegytetőn s a temetőben a 
kopjafák. . ." Ez a rémületbe ejtő látomás teszi keserűvé a regény ifjú hősének vakációját, 
egyszersmind írójának nosztalgikus emlékezéseit. 

A fiatal Jékely Zoltán regényei a költői ihlet forrásaiból merítenek, a versekben 
kifejezésre jutó élmények valamely körével tartanak rokonságot. A Kincskeresőkben 
életre kelő világ a nosztalgikus költői emlékezések, aMedárdus a történelmi elégiák közeli 
rokona. A Budapesten és Rómában született, majd 1940-ben megjelent Zugliget című két-
kötetes regénynek ugyancsak megvannak a maga lírai forrásai. Részben az erdélyi elégiák-
ban, részben azokban az elégikus költeményekben, amelyek a fiatal költő egyszerre 
gyengéd és mámoros szerelmeinek, budai és zugligeti barangolásainak állítanak emléket. 
Az Éjfél Budán, Ősz a Városmajorban, Séták a Zugligetben, Téli éjszakák című versekre 
gondolok. A regény a költeményekben kifejezésre jutó érzelmi szálakat szövi tovább, az 
ott megjelenő érzelmi motívumokból építkezik. A budai tájat az elégiákban megszokott 
pasztell színekkel festi, a történetet ugyanaz az enyhe mélabú lengi körül, mint a 
költemények epikus mozzanatait. Ez is jelzi, hogy а Zugligetnek — hasonlóan a két előző 
regényhez — főleg hangulati ereje van: valójában nosztalgikus regény, epikus anyagba 
oltott költői elégia. 

A Zugliget részben személyes hangú regény, főhőse : Gáltőy Ákos ugyanis az író öccsének 
arcmását viseli, de felfedezhetők rajta az író vonásai is. A gyermekkori és diákkori én után 
azt a fiatalkori egyéniséget személyesíti meg, amely a hivatali munka és a művészeti élet 
körében alakult ki. Hűséges fia szüleinek, oltalmazó bátyja húgának, lelkiismeretes tiszt-
viselő, kollégái és ismerősei becsülik, mégis magányos és boldogtalan. Egyelőre keresi 
önmagát, szeretné a maga teljesebb személyiségét kibontakoztatni és megvalósítani. Ide-
genkedik a főváros „mondáin" életétől, távol tartja magát azoktól a léha vagy törtető 
fiataloktól, akikkel nemzedéktársai között találkozott. A természetben érzi jól magát, 
magányosan kóborol a budai hegyekben, a Zugliget elhagyatott sétányain. Az erdős 
tájban, az omlatag villákban és elvadult kertekben lelkének tükrét ismeri fel: „A nagy élet 
folytonossága megszűnt itten. A huszadik századnak nem kell az árnyék, a nyirok; akik 
1880 tájt itt villát építettek, azóta még nyirkosabb, még árnyékosabb telepre költöz-
ködtek. (. . .) Mint minden nyaralótelepén, fürdőhelyén a világnak, itt is zajlottak termé-
szetesen emberi tragédiák, családirtások, öngyilkosságok. Voltak itt víg majálisok, kert-
szentelések, almaszüretek,-névnapi hejehuják is. Mégis, a becseppenő vendég, vagy kószáló 
kiránduló ma inkább csak a tragédiák ízét érzi meg: olyan siralmas, rozzant, idődúlt itt 
minden emberi alkotás, még a legragyogóbb májusi délelőttön is." Ákos nehezen talál 
otthonra Budapesten, emlékeiben és álmaiban erdélyi városok képét őrzi, nosztalgikus 
érzéseknek adja át magát. Alakjában a Jékely-versek ismert hősével találkozunk, aki szinte 
mindig a múltban keresi igazabb és teljesebb önmagát. 

Ákos önmagát keresi a történet során, s ez az önkeresés mint epikai mondanivaló 
szabja meg a cselekmény szerkezetét. A Zugliget története valójában két nagyobb egy-
ségre tagolható: az első Ákos szerelmi kalandjával, a második kolozsvári látogatásával 
foglalkozik. A szerelmi kaland, amelybe Dévényi Annamáriával, a szép és könnyűvérű 
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pesti leánnyal bocsátkozik, önfeledt örömöt ígér, de nem hozza meg a személyiség 
felszabadulását, s így nem adhat igazi boldogságot sem. Ákos emberi személyiségének 
igazi kibontakozása a kolozsvári „Odüsszeia" nyomán következik be. „Az ő élete — 
elmélkedik elszánva magát a hazautazásra — most kezdődik csak igazán, ez az utazása jelzi 
kifelé is a nagy fordulatot. Erdélyért fog küzdeni, kirántja magát a csak magának, csak 
családjának-élés kárhozatos állapotából s ahol lehet, ott kezd munkához. . ." Kezdetben 
nosztalgikus álmok után indul, diákkori szerelmét, Kendy Júliát akaija megkeresni. 
Véletlenül akad rá, rögtön a vonaton. A nosztalgikus ábránd mégsem teljesülhet be, Júlia 
elfonnyadt virágszállá változott a múló évek során. Ákos leszámol vágyaival és illúzióival, 
érdeklődése a közélet felé fordul, a változó nemzetiségi élettel próbál megismerkedni. 
Tiszta igyekezete a politika kegyetlen realitásán szenved hajótörést. A regényt ezért — 
hasonlóan a két korábbihoz — elégikus kitekintés zálja le. „Ez a sorsa mindennek — 
hangzik a végső meditáció - az idő malmai itt őrölnek a szemétdombokon. Mindent 
megőrölnek. Por lesz belőlük, eredetet eltitkoló, származást letagadó fekete por. Ez a 
föld. Ebből van az anyaföld." 

A Zugliget azonban nemcsak Gáltőy Ákos önkeresésének regénye, hanem egy család 
hanyatlásának is. A Gáltőy-család Erdélyből került Budapestre, s annak ellenére, hogy 
nagy kerttel körülvett zugligeti villában lakik, nem tudja megszokni a nagyvárosi kör-
nyezetet. Ahogy Ákos, az egész család ,.kettős" világban él: a köznapi mellett egy 
emlékezetbeliben is, amely mindegyre az elveszített szülőföldet idézi fel. „Hazakészülőd-
nek — jellemzi őket az író. - Itteni életüket csak átmeneti berendezésnek tekintik. 
Minden áldott éjjel makacsul otthonukról, hazájukról, kicsi erdélyi városokról álmodik 
legalább egyikük, mintha e szent láng táplálására felváltva inspekciót tartanának. (. . .) 
Kétéltűek vagyunk, barátom, mint a kecskebékák — mondogatta fanyar nevetéssel 
Gáltőy. — Nappal s testünk szerint itt volnánk. De éccakára hazarepülget a lelkünk." A 
korszak magyar irodalma nem először foglalkozott azoknak az embereknek a sorsával, 
akik a trianoni békeszerződés után költöztek az utódállamok területéről Magyarországra, 
s nehezen illeszkedtek be a budapesti életbe. A „repatriálok" nehéz gondjaival és rossz 
közérzetével foglalkoztak Török Sándor Az idegen város (1935) és Zilahy Lajos A 
földönfutó város (1939) című regényei is. 

Az erdélyi nosztalgiák szabják meg a regényben kifejezésre jutó társadalomkritikát. 
Gáltőy Ákos (azaz Jékely Zoltán) idegenül bolyong á nagyváros mozgalmas világában, 
ellenszenvet kelt benne az a könnyed, sőt könnyelmű élet, amellyel ismerősei körében 
találkozik. Nem fogadja el a pesti polgárság eszményeit és életvitelét. Tartózkodása 
okozza szerelmi csalódásait, s kelti fel ábrándos vágyódását a régi kolozsvári szerelem 
után. Ebben a magatartásban kétségtelenül benne rejlik a romantikus polgár- és nagy-
város-ellenesség mozzanata. Ideálja a maga hagyományaihoz ragaszkodó erdélyi kisvárosi 
élet, amely bizonyos nemes konzervativizmust képvisel, ugyanakkor patriarchális élet-
módot jelent, s így enyhébbek a szociális és morális feszültségei. Jékely Zoltán ennek az 
„erdélyi" magatartásnak a liberális hagyományai nyomán ítéli el a magyar társadalom 
„neobarokk" szokásait, valamint a fővárosi ifjúság körében ható jobboldali és nácibarát 
törekvéseket. A Zugliget vallomásos történetét mindegyre áthatja az aggodalom e jobb-
oldali mozgalmak és ideológiák térnyerése miatt. Különösen a törtető Orémusz Rezső 
alakjának és elvbarátainak rajzában érvényesül ez a személyes aggódás és bátran meg-
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szólaló politikai bírálat, amely így részben az antifasiszta irodalom körében jelöli ki 
Jékely Zoltán regényének helyét. 

A Zugliget világképét átható „erdélyiség" következtében alakult ki a regényfigurák 
sajátos rendszere. Jékely Zoltán ezúttal is a romantikus emberábrázolás nyomán 
dolgozott: határozott rokonszenv vagy ellenszenv fűzi regényalakjaihoz. Mély együtt-
érzéssel és szeretettel ábrázolja a regény erdélyi figuráit, mindenekelőtt a Gáltőy-családot, 
amely kétségtelenül saját családjának alakmása. Az apa, Gáltőy Kálmán alakjában arra a 
belső biztonságra, férfias öntudatra és családfői tekintélyre ismerünk, amely már a 
Kincskeresőkben jellemezte Tenger tanár urat, közvetve Áprily Lajost. Az anya alakjában 
az író édesanyjának, Rika alakjában húgának vonásai rejlenek. Hasonló szeretettel mutatja 
be a Budapestre szakadt erdélyi fiút: Kovátsy Pistát, vagy a szomorú sorsú kolozsvári 
újságírót: Jákó Pétert. A budapesti életben érzett tartózkodás és idegenség követ-
kezménye, hogy rajtuk kívül csupán a zugligeti kisvilág különceit és szegényeit, illetve a 
budai művésztársaság bohém alakjait fogadja szívébe Jékely. Igen félig különc—félig 
művész figura Galló János is, akit a Gáltőy-család pártfogásába vesz. Az ő szerelmi 
kudarcoktól szenvedő egyéniségéhez különben az író barátja: Füsi József szolgáltatta a 
mintát. Különösen a zugligeti művészkompánia ábrázolása sikerült. Jékely Zoltán igaz 
emberismerettel és meleg szeretettel kelti életre a székely származású festő: Kénos Mihály 
alakját. Ennek szintén valós mintája van: Simon Béla, illetve Borbereki Zoltán művészegyé-
niségére ismerhetünk. 

A regény „pesti" figurái ezzel szemben egyértelműen ellenszenves egyéniségek. 
Közéjük tartozik Ákos méltatlan szerelme: Dévényi Annamária, aki korábban Galló János 
szerencsétlen sorsának okozója volt, és hivatali kollégája: Orémusz Rezső, aki jobboldali 
jelszavakkal szélhámoskodva szeretne karriert csinálni. (Az ő alakja ugyancsak eleven 
modellre: a harmincas-negyvenes évek egyik sikeres közírójára utal.) Hasonlóan ellen-
szenves egyéniségek jelennek meg a zugligeti müvésztársaság peremén. A léha „polgári" 
élet és a fővárosi „neobarokk" társadalom bírálata az ő megformálásukban érvényesül. A 
korábban vallomásos személyiséggel vagy emlékező nosztalgiával, de mindenképpen erős 
líraisággal életre keltett regényalakok után az ő ábrázolásuk külső: társadalombíráló 
szemlélettel történik. A pesti polgárfiatalok bemutatása kritikai jellemtanulmányokat 
eredményez. A fiatal Jékely Zoltán ezekkel a jellemtanulmányokkal zárkózik fel a 
„harmadik írónemzedék" analitikus ábrázoló törekvéseihez. 
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TÜSKÉS TIBOR 

AZ ELSŐ ÉVTIZED 
Csorba Győző pályakezdése 

Szerény kiállításban, karton födéllel, gyönge papíron, egyszerű tipográfiával jelent meg 
1938-ban Csorba Győző első verseskötete, a Mozdulatlanság. A saját költségén, az 
instruálásból „egybenélkülözött" pénzből kiadott kisalakú füzet, melyet a fura nevű 
„Kultúra Könyvnyomdai Műintézet Mayer A. Géza és Társai Pécs" cég jegyzett, egy 
huszonkét éves, az irodalmi élet fórumaitól távol élő, írófélével személyes kapcsolatot 
nem ápoló, a költészetet magánügynek tekintő, önmagát kereső fiatalember verseit 
tartalmazza. Minden bizonnyal túlzás lenne a kötetben az obligát „oroszlánkörmöket" 
fölfedezni, a későbbi, érett költő vonásait visszavetíteni. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, 
hogy Jankovich Ferencnek a Nyugatban írt (1939. 4. 262-263.) véleménye legalábbis 
elhamarkodott és megalapozatlan volt: „Negyven vers - és nem mond semmit. Bárhol 
próbálgathatjuk, csupa zavar árad felénk: nyelvzavarok, értelmi zavarok, képzavarok stb. 
Kritika, sajnos, nem illetheti ezt a kis füzetet." Anélkül, hogy Csorba régi verseit 
lényegesen megváltoztatta és későbbi verseszménye szerint átírta volna, a Mozdulatlanság 
anyagának egyharmadát ma is vállalja, s a negyvenegy versből tizennégyet az 1978-ban 
megjelent Összegyűjtött versek közé is fölvett. 

A kötet első darabja (Két vér dalai) afféle prológus-vers, kissé adys beköszöntő, a 
Csorba-vérsek előhangja. Az ősöket, a két ág eltérő örökségét idézi, a hagyományt, a 
„sorsot", mely benne folytatódik, és szólásra kényszeríti. A kígyózó „két patak", a múlt, 
a „gyökerek" említése után önmagára mutat: 

A súlyos múlttól szinte roskadok. 
Halom titoknak páncélterme lettem, 
de hogy mit őrzök, magam sem tudom, 
ám hiszem, hogy majd fölfedezem lassan. 

A következő vers máris egyik első „fölfedezésről" tudósít: Antikváriumban a címe;.a 
kemény, éles, sötét vonalakkal megrajzolt képen egy háromtagú, nyomorúságos család 
látható: az „őszült anya fekete hangon s halkan beszél", egyik fia, a „gazda", beteg, 
„vékony testét régóta őrzi már az ágya", a másik „szép fiú volt, szép és okos, / de elesett a 
háborúban". A jelenetet a félig fedett ablakon át pillantja meg a költő, s az arcok mögé a 
miliőt is pontosan fölvázolja: 

Régi könyvek szakadt táblával, 
össze-vissza és sorba rakva; 
képek, hegedűk, érmék, pénzek 
csöndes, ó-illatú csapatja . . . 
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A kötet témavilága eléggé szűkös. A két költemény az egész kötet két fő motívumát, a 
pályakezdő költő két jellemző élménykörét fölvillantja: a személyiség keresését az önarc-
képszerű versekben és a külvilágra irányuló figyelést a „tárgyszerű" leírásokban, illetve 
portrékban. A kötet első felében oly következetesen érvényesül a két szál egymásba 
szövése, hogy a páratlan számú versek csaknem mindig a költő személyiségéről, lelkiálla-
potáról, érzelmi-hangulati világáról tudósítanak, a páros számúak viszont a megfigyelés 
eredményét jeleneteket , arcképeket, tájképeket rögzítenek. 

Melyek a kötet fiatal lírai hősének vonásai? Csorba merészen és makacs következetes-
séggel keresi egyéniségét. Erős és érdekes személyiség, egyéni tulajdonságokkal, sajátos 
lelkialkattal rendelkezik. Költői természete a sötét színekre, a mély tónusok meglátására 
teszi érzékennyé. Valamiféle passzív lelkiállapot uralkodik rajta; nem lázadó, nem is 
beletörődő, egyszerűen rosszul érzi magát. Életérzését verscímei jellemzik legtömörebben: 
Kísértés, Félés ismeretségtől, Unalom, Önvigasztalás, Mozdulatlanság, Megbékülés, Sér-
tődve, Szárazságban, Halálos csöndben. S néhány verssorát is ide írhatjuk: „Kigyógyultam 
és bölcsebb lettem"; „Szép út a csöndes út"; „megmorcosítom arcomat, szívem kővé 
változtatom". Korai bölcsességgel és fölénnyel néz a világra; az emberek között idegennek 
érzi mágát; társul a magány szegődött melléje. Nem tagadhatjuk, hogy a fiatal költő 
életérzésén olvasmányélmények nyomát, a nietzschei világkép hatását érezzük (egyik 
versét — ahogy a címben mondja — Nietzsche nyelvével írta), mint ahogy szomorúságá-
ban, halálvágyában is némi önsajnálatot, világfájdalmat sejtünk. Filozófiája még inkább 
átvett, mint küzdelemben megszerzett, inkább „rábeszélő", „csakazértis", mint átélt, 
mélyen megszenvedett. „Ma beláttam: örülni kell, hogy élünk" — szólja el magát egy 
helyütt. Mielőtt azonban túlzott és elhamarkodott következtetést vonnánk le a versekből, 
azt is látni kell, hogy Csorba sajátos életérzése, komolysága, borongós és sötét kedvre 
hajló hangja mögött megélt élmények, személyes élettények, családi küszködések és 
veszteségek húzódnak meg. Beletörődő szomorúsága, rossz kedve, halálvágya nem egysze-
rűen szenvelgés. Gyerekkorának nagy élményei, a közelében tapasztalt tragédiák, 
apja, húga elvesztése teszik igazán fogékonnyá, hogy a világban hamarabb lássa meg az 
árnyékot, a ravatalt, a gázolást, az öngyilkosságot, az elmebetegséget, mint a fényt. A 
külső, tőle független tragédiáért is valamiféle rejtett, titkos felelősséget érez: a túlélő 
önvádját. Ennek az önmagára vonatkoztatott, a veszteséget saját sorsával szembesítő 
magatartásnak szép dokumentuma egy embléma-vers, melynek fő motívuma költészeté-
ben később is visszatér: 

Ágyam 

Együtt aludtam benne az apámmal. 
S ahogy megnőtt a karom és a lábam, 
egyre kijjebb szorítottam belőle, 
Most ő a sírban s én — magam az ágyban. 

A kötet önarckép-verseinél hitelesebbnek látszanak, nagyobb esztétikai nyereséget 
mutatnak a portrék és a leírások, az állapotrajzok és a képek. A versek tárgyi világa a 
kézzelfogható, a szemmel érzékelhető valóság elemeiből épül: jellegzetes figurái a beteg 
antikvárius, a szótartó barát, az apja-anyja bűnétől megrontott, apró gyerekek között 
játszó félkegyelmű fiatalember, a kocsis, a peches horgász, a félős hangú, varrogató 

490 



vénlányok; a versek színhelye, miliője a városi utca, a kocsma, a nyári Duna-part, a 
szántóföldek, a veteményeskertek. Gyermekkorában a költő a városi és a falusi szegény-
séget egyaránt megismerte, a külvárosi utca, a városszéli játszótér, a villamoszaj éppúgy 
élményévé vált, mint a falusi istálló, a szekér, a cséplés, a dunai fürdés, a zátony, a sziget; 
anélkül azonban, hogy ezek az élmények bármelyik irányban valamiféle határozott, 
osztálytartalmú elkötelezettséggé érlelődtek volna. Nemcsak arról van szó, hogy a pálya-
kezdő költő mit sem tudott kora irodalmi életének megosztottságáról, de később sem 
hajlandó az alkotáson kívüli „szempontokhoz" szabni művészetét. Már most egyforma 
gyöngédséggel, mély humanizmussal és részvéttel hajol az élet szerencsétlenjei, a tragé-
diák áldozatai, az öngyilkosok, a fiatal halottak, a pártában maradt lányok, a kidagadt erű 
városi és falusi munkáskezek fölé. A költő jó megfigyelőnek mutatkozik, éles szemmel 
veszi észre a fény apró változásait, a tárgyak elmozdulását, az emberi viselkedés rugóit. 
Még önarcképei közül is azok a sikerültebbek, amelyekben a személyiség közvetve, 
áttételesen, a tárgyi világ rajzával, az évszakok változásával együtt, mintegy a természetbe 
vetítve jelenik meg, ahol saját sorsa magyarázatát az egyéni arcú táj bemutatásával 
kapcsolja össze (Mozdulatlanság, Strandold s a Duna mellett, Nyugtalan napok). 

Meglepő a költő formai biztonsága. Nem feltűnőek, meghökkentőek, de nem is 
pongyolák, félresikerültek a Mozdulatlanság versei. A költő jól ismeri a kortárs magyar 
költészetet, a Nyugat költőit, s maga is tud technikailag jó verset írni. A kötött, 
nyugat-európai verstípust követi, a hagyományos jambikus-rímes formához nyúl vissza, a 
népies formát, a dalt csak díszítő elemként használja. Biztonságosan kezeli az egyik 
legszilárdabb, legfegyelmezettebb formát, a szonettet (szonettjei talán Babits és Koszto-
lányi szonettjeinél kissé keményebbek, ropogósabbak is, már Szabó Lőrinc felé mutat-
nak), magabiztosan él az enjambement-nal, kedveli a változatos és szeszélyes rímképletet. 
Rímei inkább asszonancok, mint tiszta rímek; nem tobzódik a zenei hatásokban: csak 
mintegy a sorok felét rímelted. A versek nyelvi anyagában fölbukkan Csorba lírájának egy 
mindvégig jellemző sajátossága, az összetétellel létrehozott sajátos, eredeti szóképzés, 
metafora-alkotás. Már legkorábbi verseiben ilyen kifejezéseket találunk: „levél-tenyér", 
„szellő-gyermek", „öröm-leves", „levegő-fogas". Egyetlen, négystrófás versből jegyeztük 
ki: „mese-kút", „szivárvány-víz" „kín-sár", „öröm-méz". Ugyanakkor a költői nyelv 
legmeghatározóbb elemével, a hasonlattal eléggé bátortalanul bánik: „dalolt bennem az 
öröm, mint ezüsttorkú kántor" — írja, és a „kántor" pár lappal odébb ismét előjön: a légy 
„a fülembe döng, mint finci kántor". „Megmeredt, mint a kocsonya" - olvassuk egy 
helyütt, és később megint: „mint a kocsonya, reszketek". Más hasonlatai sem lepnek meg 
eredetiségükkel: ,,nő a szerelem, mint a gomba nő"; „kínlódik velük [ti. bánataival], mint 
a terhes asszony"; „a lelkem változik mély csöndességgé, mint a nagy Óceán". A 
konvencionális megoldások mellett egy-egy képzavaron is megakad a szemünk, és éppen 
ott, ahol túlzott nyelvi eredetiségre törekszik: „Befogva a két bússzemű tehén / ment 
komolyan előtte: / hozzávetvén egy diadalkocsit / olyan, mint aszúhoz a lőre." Ha versbe 
épülő nyelvi eszközként még nem vált kezessé a költő számára a hasonlat, nagyon is 
érthető, hogy ahol egyetlen, nagy terjedelmű kép fogja át a verset, a kompozíció még 
jobban elbizonytalanodik, a költemény hatásfoka lecsökken (Száműzött mezők, Peches 
halász éneke). A költő megfigyelő ereje, impresszionisztikus látásmódja, tömörítő képes-
sége leginkább az egyetlen mozzanatot megörökítő embléma-versekben remekel. Itt a vers 
maga az önállósult kép, a verskompozíciót egyetlen motívum alkotja. Ilyen a Négy arckép 
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közül az Éva: „Január ablakán tél-keze-rajzolta, / szeszélyes jégvirág. / Tavaszi nap körme 
halottra karcolta." Itt az összevonás, a hasonlat két felének egymásra vonatkoztatása már 
olyan sajátos és eredeti módon valósul meg, ahogy Csorba Győző későbbi költészetében 
megfigyelhetjük. 

A költőről a hatvanas évek végén pályakép-vázlatot készítő Szabó Ede így ír Csorba 
első kötetéről:1 „sutaságai ellenére — némelyik versében már ekkor is felbukkantak 
későbbi jellemzői: az élet terheinek erkölcsileg szilárd vállalása, a halálfélelem és életöröm, 
eltorzulás és vigasztalódás váltakozása, az apró valóságelemek pontos megfigyelése, a 
melankólia, a visszahúzódó félénkség, a kötetlen ritmus, egyszerűség." Annak idején a 
Mozdulatlanságról Jankovich idézett véleményén kívül csak az egyik helyi, pécsi újságban 
jelent meg kritika. A zsurnalista és akkor már két verseskötettel rendelkező Zsikó Gyula 
lényegében tárgyilagosan és pontosan, találóan és helytálló módon jellemezte a kötetet:2 

„Első könyv. Egyenetlenség és felemásság, de ugyanakkor finom ráhibázások és erős 
költői ösztönök együtt. [. . .] S ahogy kétségtelen, hogy Csorba még nem ura mondani-
valóinak, éppen olyan kétségtelen, hogy képességei adva vannak hozzá. Költői alkata 
szerint — ha ugyan a minőséget címkézni lehet — Csorba az a fajta ember, akinek a 
diszharmónia nemcsak költői, de emberi alaptulajdonsága is. Ebben van oka egyenetlen-
ségének nem kész fiatalsága mellett. Viszont egynémely verse, amelyekben az ellentétet 
sikerült feloldania — s éppen a vers volt a szivárványhíd — igazolja, hogy fejlődőképes, 
hogy magamagán függ, mennyiben teljesedik ki. [. . .] A tragikus ízek, amik soraiban 
érződnek, éles szeme méltóvá teszi, hogy várjuk vele a találkozást." 

Csorba egy helyütt elmondja, hogy még jóval iskoláskora előtt Petőfi szerettette meg 
vele a verset. Aztán valamikor tizenöt éves kora táján kezébe került egy Ady-összes. 
Egy-egy adys szófűzés („félés-lázak gyúlnak fejemben"), néhány nagybetűs szimbólum 
(„Holnap", „a nagy Molnár") a Mozdulatlanságban is emlékeztet még erre a találkozásra. 
Láthatóan Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád versei is megfordultak a kezén. De Csorbát 
nem vonzotta különösképpen sem a Nyugat esztétizáló törekvése, sem az akkor már első 
virágkorán túljutott hazai avantgarde. Magányosan, választott példák és mesterek nélkül 
alkotta meg a kötet verseit. A Mozdulatlanság költője nem követ mintát. Mindenbizony-
nyal a kötetnek ez a sehová sem köthető, mással nehezen rokonítható jellege zavarta meg 
a Nyugat recenzensét is. Sőt, а Mozdulatlanságban már egy sor olyan elem föllelhető, ami 
ahelyett, hogy rokonítaná, inkább elválasztja a kortárs magyar líra átlagától. Csorbának 
önmagára utalva, önmagának kellett tájékozódnia, s ösztöne, szerencsére, a legkitűnőbb 
irányba húzta. 

Van a Mozdulatlanságban egy vers, amelyet az Összegyűjtött versekben a korai költe-
ményeket tartalmazó ciklus, a Preludium végére illesztett, Egy halott költőhöz a címe. A 
vers József Attilát invokálja, s közvetlenül a gyászhír hatására, 1937 decemberében 
íródott. 

Eddig nem szólhattam veled, 
mert nem találkoztunk soha, 
s nem láttam, csak fényképedet 

1 Szabó Ede. Napjaink 1968/9. 11. Némileg változtatott szöveggel in: Otthonunk a művekben. Bp., 
1974. 194-206 . 

1Zsikó Gyula. Dunántúl 1938. dec. 29. 8. 
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— kezdi Csorba, s mindjárt az első versszak végén leírja ezt a jellegzetes, József Attila-i 
képet: „s csak verseid sok hűs sora / esőzött rá szívemre." Annyi József Attiláról szóló, a 
költőelődnek hódoló hommage után abban az akusztikában kellene hallani-olvasni a 
verset, amelyben annak idején megjelent. Gondoljuk el, volt év, az utolsó előtti - 1936 - , 
a költő már pályája csúcsán állt, amikor két verseskötetéről a magyar sajtóban mindössze 
négy cikk jelent meg, s ezek közül is kettőt ugyanaz a kritikus, Ignotus Pál írt. 

Most többé nincsen akadály; 
ha megidézlek, megjelensz: 
tehetőssé tett a halál. 
Úgy jártál, mint a volt-lelenc, 
kit gróf fogad örökbe 

— folytatja a költő, továbbra is megmaradva a József Attila-i szóhasználatban és metafora-
anyagban. Majd három versszakban három kérdést fogalmaz meg, a kérdéseket mind-
háromszor ugyanazzal a fölszólítással vezeti be: ,Mondd . . . " A kijelentésnél vádlóbb 
kérdések azokat a társadalmi okokat faggatják, amelyek miatt a költőnek el kellett 
pusztulnia. A költemény az azonosulás, a közös sorsvállalás óhajával zárul: 

Lám mégis, Költő szívedet 
nagyon sajnálom; igaz az, 
hogy a levegő hidegebb, 
mióta éber-parazsas 
Színe-heve megdermedt. 

Sokan talán nem értenek; 
én igen: s ha szólítalak, 
bizalmasan megkérdelek: 
milyenek arra az utak? 
Roppant menős a kedvem. 

Csorba Győzőt szociális érzékenysége, társadalmi élményei, művészi ösztöne, halál-
ihlete vezették el József Attilához. Ne felejtsük, ez a találkozás akkor esett, amikor a 
költő nevét még kevesen ismerték, verseit alig olvasták-értették, s a fiatal, pályakezdő 
költők között fehér hollónak számított, aki hozzá szabta lépéseit. 

József Attila költészetének megismerése fölszabadította, közvetlenebbé tette a szemér-
mes, zárkózott költőt. Fölfedezi a szólás, a megnevezés, a többértelműség örömét és 
„csodáját", fejlődik költői látásmódja, hasonlatteremtő képessége. A Mozdulatlanság után 
öt évre, 1943-ban jelenik meg új kötete, A híd panasza ,a Janus Pannonius Társaság 
kiadásában. A kötet huszonkilenc verse és egy hosszabb, tizenhét versből álló ciklusa 
szinte új és más költőt állít elénk, mint amilyen első kötetéből reánk nézett. Nem törte le 
a Nyugat elmarasztaló kritikája, szívósan és következetesen törekszik költői világának 
tágítására, eszközeinek tökéletesítésére. A legjobb irányban tájékozódik. Az új kötetben 
lépten-nyomon József Attila szellemujjának nyomára ismerünk. Van, amikor csak egyet-
len szó („Mindenség"), egy összevonás („dunna-felhők"), egy felszólító módú ige („ijessz 
rám", Jégy merSsz") állít meg. Van, amikor egy hosszabb kifejezés, egy egész verssor 
mögött sejlik föl az előkép („falánkul anyját falta fel", „Az Istent [ . . .] régen szívemben 
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mindig megtaláltam", „Százezerévek zúgó mélyein, / lám, úgy forgott a múlt miértünk", 
„a hűvös semmi énekel", „szívemhez koccant a halál"). A Mozdulatlanság metaforái 
jobbára konvencionális körben mozogtak. A költő-előd példája nyomán most merészebb 
- bár a példára visszamutató - hasonlatokat alkot: „Az idő megrekedt, úgy lóg benne a 
lelkem, / mint száradó ruhák . . . " Ugyanez a kép egy másik versben is visszatér: „mint 
száradó ruhát kötélen / az erre-arra szél, / lengeti az idő a lelkem". Persze nemcsak 
egyszerűen költői eszközök átvételéről van szó, hanem a József Attila-i tartalmakra való 
rezonálásról is. Jól mutatja ezt, hogy a fent kiemelt kifejezések csaknem mindig jellegze-
tes József Attila-i tartalmakkal, az istenélménnyel, a szülő elvesztésével, a magánnyal, az 
apa hiányával, a szinte metafizikus szerelemvággyal kapcsolódnak össze. Mint az alábbi 
szép és nyugodt hullámzású, verszáró hasonlatpárhuzamban is: 

Úgy szeretlek, mint botjukat a vének, 
ahogy a víz a gödröt, 

a napnyugtát az aratók, 
az istállót az ökrök. 

(Aki sok s z é p e t . . . ) 

A költő később sem akarta kisebbíteni azt az eszméitető, fölszabadító hatást, amelyet 
hajdan József Attila gyakorolt rá. Az Összegyűjtött versek közé három olyan verset is 
fölvett (Tájkép, Falusi reggel, vasárnap, Öregasszony), a tájkép- és portréfestő lírai 
realizmus e három remek példáját, amely egyszerre jelzi tájékozódásának említett irányát 
és önálló látásmódjának érlelődését, kibontakozását. Nyilatkozatban pedig így vallott:3 

„Törekvéseimben egyébként József Attilát vallom igazi elődömnek, példaképemnek. Az 
ő szétbonthatatlanul pontos, szigorú szerkezeteiből tanultam meg tisztelni a szabályt, 
azonosítani a szavakat a jelenségek között megbújó törvényekkel." 

A változás, a gazdagodás más tekintetben is megmutatkozik. Megnő a versek terje-
delme, a nagyobb szerkezetekben is biztonságosan építkezik, új kompozíciós formákkal 
(pl. a keretes verssel) kísérletezik. A kötet tizenkét verse egyetlen ciklust alkot. Hangjához 
megtalálja a hozzá leginkább illő műfajt, az elégiát. Formavilága tágul, nehéz, bonyolult 
időmértékes metrumokat vesz birtokba. A legfontosabb, legértékesebb költői hozomány 
azonban a filozofikus elmélyedésben mutatkozik meg. A „mindenséggel mérd magad" 
József Attila-i igénye nem marad nála puszta szó, az emberi létezés legáltalánosabb, 
legalapvetőbb kérdései kerülnek költészete középpontjába. A költői én egyre nagyobb 
hangsúlyt kap, s ezzel párhuzamosan a közvetlenül, egyes szám első személyben szóló 
versek mellett megjelenik az első kötetből még teljesen hiányzó önmegszólító verstípus. 
Jankovich Ferenc elhamarkodott ítélkezése után négy évre a Magyar Csillagban A híd 
panaszától szólva joggal kezdi és fejezi be kritikáját Rónay György ezzel a két mondat-
tal:4 „Mely, komor, magvas költő." „Komoly költő, igazi költő." 

3Fodor András: Beszélgetés Csorba Győzővel. Könyvtáros 1965/7. 4 1 3 - 4 1 5 . 
4Rónay György. Magyar Csillag 1943. júl. 15. 117. - Rónay szavait vö. Szabó Ede harminc évvel 

későbbi megállapításával: „Második kötetében [. . . ] kezd kialakulni egyéni hangja és világa. Szomor-
kás, mélabús, de nem érzelmes, inkább kemény, sőt néhol komor világ ez: a nehéz sors borúja, kedves 
halottak árnya hull rá." I. h. 
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A kötet versei a harmincas évek végén, a negyvenes évek elején keletkeztek. Csorba 
bekapcsolódik - egy vidéken megjelenő folyóirat kínálta keretek között — az országos 
irodalmi életbe, íróbarátokra talál, egy vidéki város mikrovilágában érzékeli a magyar 
társadalom és a háborúba sodródott világ problémáit. Ekkor köt barátságot Weöres 
Sándorral, aki később így emlékezett vissza találkozásuk éveire, és így jellemezte A híd 
panasza költőjét:5 „Az ő második verseskötete, Л híd panasza akkor alakult, borús-felhő-
sen gomolygott, gyülekezett; hatalmas élményem volt ezt a keletkező anyagot ősködálla-
potában szemlélni, ahogy szinte napról napra más és más lett, alaktalanságából bontako-
zott, szilárdult. Az 1940-es évek legelején voltunk; a magyar költészet égboltján a zeniten 
Babits Mihály, kialakulóban Szabó Lőrinc, Erdélyi József, Illyés Gyula. József Attila 
halott volt már, ám alig ismerték. Innen visszatekintve, csodálatos esztendők voltak. De 
benne élve: vidéki szürkeség, országos munkanélküliség, általános kilátástalanság, közelgő 
elnyomás és küszöbön fenyegető háború. Csorba Győzőben láttam a feltétlenül valódi 
költőt, a hazugságmentes, abszolút lírikust." Illyés 1937-ben megírja Л Kacsalábonforgó 
várt. 1938: a háborús fegyverkezés első esztendeje, az Anschluss éve. Ugyanebben az 
évben Babits asztalán elkészül a Jónás könyve. 1939. szeptember 1-én a hitleri Német-
ország megtámadja és lerohanja Lengyelországot. Babits 1941 augusztusában meghal. A 
feudálkapitalizmust konzerváló Horthy-rendszer uralkodásának két évtizedes szakasza 
után a fasizálódó politika az országot a második világháborúba hajszolja. Csorba látja az 
ellenforradalmi korszak társadalmi problémáit, és személyes élménye, társadalmi tapasz-
talata, közéleti érdeklődése sem hiányzik. Ez azonban nem sarkallja aktív forradalmi 
hangra. Csorba nem menekül az öncélú szépség és a képzelet világába, nem lesz bele-
törődő, de alkatától a közvetlen, agitatív, politikai költészet is idegen. A Mozdulat-
lanságban még külön volt jelen az önarckép és a külvilág jelenségeinek az érzékelése. A 
kor Л híd panasza verseiben a költőt egyre komorabb önvizsgálatra, kemény önszem-
léletre, a költői szubjektum és a külvilág azonosulására ösztönzi. „ [ . . . ] a tárgyi világ 
sajátos meglátása és megvilágítása mellett lelki életének központi kérdéseit igyekszik 
feltárni [ . . .] nem a tárgyi világ apró helyzeteinek öncélú megrajzolása vagy hangulati 
megörökítése izgatja képzeletét, hanem a külvilágot a maga belső élete alakulásának veti 
alá" — írta a kötetről Kovács Endre.6 

A versekből egyre határozottabban rajzolódik ki a költői személyiség. A kötet tele van 
pontos, rembrandti keménységű önarcképpel. A képek tónusa sötét, a költő alaphangja a 
szomorúság. „Szomorúságon szürke gömb, / bárhol próbálom bontani, / föltépni és 
szétrontani, lesiklik róla a kezem. —" (Szilveszter-este) Két sor egy másik versből: „álmos 
üresség bélel s fog körül", „kietlen-szürke és kopár vagyok" (Karácsonyfa-díszítés). Nem 
kiábrándult, nem csalódott, csak rossz a közérzete. Értéke tudatában, a magányos ember 
dacával néz a világra, védekezik, és óvja különállását. Tanácsai is ezt szolgálják: „ölts 
álruhát", „rejtőzz el" (Tanács). Átéli kicsinységét, de azt is tudja, hogy fontos és értékes 
szavak elmondása van rábízva: „Porszem vagyok, de élek fontos ügyben: / a mindig-rejtély 
szépről szólni tisztem. / Békességes, de lázadó is egyben" (Sötét lesz). Létérzékelése 
valamiféle köztes-állapot: „itt nem maradhatok, és máshová se futhatok", „aludni volna 
jó, s az álom elkerül", „a régi hit nincs, új sincs még helyén, / meghalt a gyermek s nem 

5 Weöres Sándor. Az Összegyűjtött versek „fülszövege". 
6Kovács Endre. Sorsunk 1943/6. 5 1 2 - 5 1 3 . 
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nyughat szegény", önérzete, belső gazdaságának tudata és rossz közérzete, szomorúsága 
legplasztikusabban a kötet címadó versében fogalmazódik meg. A költemény ismétlések-
kel nyomatékosított, az ölelkező rímek pántjai közé fogott egyetlen hatalmas költői kép, 
szimbólum. 

Fekete földből nőttem, keserű földből nőttem én ki, 
fekete ereimben keserűség kerengett, 
alattam a folyó beteg-sárgán derengett, 

szomorú voltam mindig, és sose tudtam mire vélni. 

Fekete földből nőttem céltalanul a levegőbe, 
soká nem is sejtettem, milyen irányba tartok: 
nehéz ködök mögött bújtak a túlsó partok, 

lebámultam a vízre, s nem lettem okosabb belőle. 

A költő rossz közérzete aligha vezethető vissza egyetlen okra. Az elsötétülő történelmi 
égboltozat, a társadalmi gondok, saját állástalansága, majd az elnyert „bamba hivatal" 
bizonyára éppúgy szerepet játszott egy-egy verse alaphangjának kialakulásában, mint 
eredendő természete („a bánat a szívemen: / rebbenten riadoz s jaj, soha nem hagy el" -
záija le December című költeményét), az ünnepek stressz-hatása (Karácsonyfa-díszítés, 
Szilveszter-este), vagy személyes veszteségei: a barátok elszéledése, a lányok elfordulása. 

Az elzárkózás, a befeléfordulás, a komolyság azonban csak az egyik alapvonása a kötet 
lírai hősének. A sötét és komor tónuson, a szürke borún minduntalan átütnek a kiegé-
szülésvágy, a társkeresés lágyabb színei. Már idéztük fentebb a sort, melyben így jellemzi 
magát: „Békességes, de lázadó is egyben." önelemző versei nemcsak rossz közérzetét, 
magábazárkózó keménységét tükrözik, hanem hangot adnak a feloldás utáni sóvárgásnak, 
kitörni akarásának is. Rádöbben a magány elviselhetetlenségére, a társtalan, önző élet 
torzságára, és a megértés, a viszonzás, a gyöngédség után vágyódik: „ó, nem elég, ha 
szeretnek, / hogy te szeress, az a fő" . Már e kötetben jelentkezik sajátos, dialektikus 
látásmódja, mely a tézis mellé az antitézist is azonnal odaállítja: „Mért juttatja eszembe, 
hogy / senkim sincs, egyedül járom az életet, / mért juttatja eszembe, hogy / nincs jól így, 
valamit kellene tenni már." (December) Legmerészebbek azok a párhuzamai, ahol két 
ellentétes gondolatot úgy kapcsol össze, hogy a negatív fogalom akarásával tulajdon-
képpen a pozitív tartalmú fogalom akarását nyomatékosítja. Például a sárba esett virág 
szürkesége, a megrekedt idő dermedtsége, a „kásás megszokás" fullasztó súlya miatt perlő 
versét ezzel a sorral záija: „élettelen halál, segíts hozzá, hogy éljek!" (Ijessz rám!) 

Ennek a sajátos, ambivalens tulajdonságokat hordozó lírai én-nek legadekvátabb kifeje-
zési formája az elégia. A közhit az elégiát a szomorú, lemondó, bánatos érzés műfaji 
kifejezőjének mondja. Ám a modern elégia legalább ennyire magában rejti a fájdalom 
feloldódását, a szomorúság vigaszát, a bánat enyhületét is. Az elégia éppúgy a megnyug-
vás, a gyöngédség, a kiegészülésvágy műfaja, mint a keserűségé, a keménységé, a magányé. 
Az elégiának éppen a két motívum együttes jelenléte ad feszültséget. S az elégia nem is 
csak az érzések műfaja. Helye van benne a gondolati reflexiónak is. A költő az emlékezés 
szűrőjén engedi át élményeit, s tűnődésének, töprengésének eredményét is megszólaltatja. 
Csorba költészete A híd panasza idején a szónak ebben az újkori, modern értelmében 
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elégikus. Nem arról van szó, hogy minden egyes verse valamiféle merev műfaji képletet 
követ. A kötet egészére jellemző az elégikus hang. Kovács Endre bírálata e vonatkozásban 
is néhány találó mondatot tartalmaz: „Rebbenések, izgatott hangulatok, fojtott fájdalom 
indítja írásra, de seholsem marad meg abban a kozmikus ködben, amely elindítja belőle a 
verset, hanem tisztultan, egy bizonyos lehiggadás állapotában fog hozzá az íráshoz. [. . .] 
Ezekben a-jobbára megmunkált versekben sok a visszatartott szenvedély, az intenzív 
érzelem, az egyéni csalódottság és a bánatra való hajlam. [. . .] Sorai lassú szárnycsapások-
kal lejtenek, az elégikus hang megfogja a szívét, de nem engedi sodortatni magát általa, 
fegyelme igen erős hozzá. [. . .] Nincs benne semmi szónokiasság, semmilyen mesterkélt 
pátosz, néha tiszta patakként csörgedez mondanivalója, néha meg sötétes állóvíz képét 
tükrözi. [. . .] A bánattal vert lélek riadtan menekülne az egyszerű élet nyugalmas színei 
felé." 

Csorba az ellentétek, a magány és a társkeresés, a szomorúság és a vigasz, a békesség és 
a lázadás feloldását, a „menekülést" nem a külső világ ábrázolásában, a tárgyak vonzásá-
ban, „az egyszerű élet nyugalmas színei" között, hanem a létkérdésekkel való szembe-
nézésben, a „bőrön belül" keresi és találja meg. Visszavonul a kor és a társadalom sérelmei 
elől, a lét és az egyéni sors kérdéseivel vívódik. Rádöbben sorsának tragikumára, s több 
irányban is feloldást keres. Bővül a versek tematikája, az Isten, a halál és a szerelem az a 
három nagy élménykör, mely A híd panasza költőjét foglalkoztatja. 

Az istenhit inkább filozófiai, mint teológiai probléma a számára, és sok tekintetben 
József Attila hit élményére emlékeztet. A kötet élén elhelyezett három vers (Szólalj meg 
bennem!, Istennek, Csöndes lázadás) hű kifejezője istenélményének. Hiányérzet és vágy 
ütközik össze bennük. Istene hallgató isten, inkább hiányát, mint jelenlétét érzékeli. 
Szorongva szólongatja, kiábrándultan és makacs elszántsággal perel a bizonyosságért: 
„törődj velem, Istenem! / mindegy: veréssel, vagy simogatással, / csak érezzem, hogy van 
hozzám közöd." Érzi a kapcsolat lazulását, megbízható, erős kezekre vágyik. Máskor így 
fogalmaz: érzi az „örök törvény" erejét, de ismeri a „bársony semmi" kísértését is. 
Filozófiai értelemben mint végső okra és magyarázatra van szüksége; istenhitének huma-
nisztikus tartalmát a megértés, a gyöngédség utáni sóvárgás adja. 

A kapcsolatkeresés vágya motiválja halálélményét is. Míg korábban a családtagokat 
elsirató és a mások halálát gyászoló versek alaphangját a túlélő oktalan önvádja határozta 
meg, most kemény szavakkal viaskodik az elmúlással. Az élmény minőségi változáson 
megy át: a személyes ügytől, a három rokontól, akit sirat, már nemegyszer sikerül az 
egyetemeshez, a mulandóság közös emberi problémájához fölemelkednie. Az a Halál, 
akiről most ír, már nem olyan, akivel kacérkodni, akit szólongatnia lehet, de letagadni is 
fölösleges, hiábavaló. A halál nem választ, hanem összeköt, „felsőbb parancs", hisz az 
emlékező is halandó, közös a sorsuk, legközösebb talán éppen ebben. Szemléletének 
kialakulására bizonyára nem maradt nyomtalan, hogy A híd panasza verseinek írása idején 
fordítja le Hélinant ófrancia költő halál-verseit. Ahogy a középkori költő testvérének 
nevezi a testi halált, Csorba is így szólítja meg: „Áldott halál, te szent, mégis: kérlelve 
kérlek: / ijessz rám, nyúlj felém: hibbanjon már a mérleg . . ." 

A feloldódás harmadik lehetősége a szerelmi kapcsolat. Ahogy halálélménye mindig az 
élet relációjában jelenik meg, a szerelem is több számára, mint két ember intim kapcso-
lata: az önvizsgálatot teszi élesebbé, teljesebbé. „Szerelmében mindig van valami meta-
fizikai íz: — írja róla Makay Gusztáv a Sorsunkban megjelent, Csorba korai költészetéről 
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szóló hosszabb tanulmányában7 — a gyermekkor elmaradt boldogságát keresi, az anyaöl 
gyöngéd melegét vágyja vissza benne. Büszke önérzete ellenére is kétségbeesetten sóvárog 
az emberi feloldódásnak a legközvetlenebb lehetőségére, s bár a kiválasztott nővel szem-
ben is védi egyéniségét, tudja, hogy csak általa, az ő elfogadó értékelésén keresztül tud 
kibékülni önmagával." A szerelem „nagy ajándék" számára, a halál ellen oltalom, és nem 
idillikus érzés. Kudarcok, csalódások szaggatják, kétségekkel van tele: valami állandót, 
örököt, eleve elrendeltet keres benne. Nem a szerelem érzéki tartalmát, hanem töpren-
gésre késztető, vívódó, önemésztő izzását mutatja föl. A szerelem költészete számára a 
legnagyobb nyereséget azzal adta, hogy fölszabadította, áradóvá, bátorrá tette szavát, 
megnyitotta a szólás zsilipjét. A kötetet a Naplórészletek című ciklus zárja: tizenhét vers, 
egy szerelmi kapcsolat hullámzásai, lelki rezdülései, lírai története. A világlíra annyi nagy 
szerelmi versciklusa után is új és eredeti hang. „Ez a legforróbb tája lírájának — írja Makay 
- , de ez is inkább a szenvedély mélységeit mutatja, semmint lobogó magasságait, s azt is 
elárulja, hogy az ellágyulásból, a megváltó másba-kapaszkodásból mily gyorsan vissza tud 
hullani kétségeibe, bizalmatlanságaiba, gőgjébe, — önmaga szakadékaiba. A ciklus egészé-
ben is, másféltucatnyi részversében is Csorba legjava terméséből való." Itt jelenik meg 
lírájában először a nagyobb, összefogott kompozíció, s a tartalmi-élményi egységet érde-
kesen ellenpontozza a ciklus darabjainak eltérő formai megoldása. 

A híd panaszáról megjelent kritikák csaknem kivétel nélkül kiemelik a költő formai 
igényességét, nemes szándékát, „az elvont érzések eredeti, érzékletes kifejezni-tudását" 
(Makay Gusztáv), a legszigorúbb formák mesteri kezelését, „a formai megoldások sokol-
dalúságát és zökkenőtlen menetét" (Kovács Endre), fegyelmezettségét, szigorúságát 
(Rónay György). Csorba távol áll a kuszaságtól, az öncélú kísérletezéstől. „Líránk 
újabban — írja Rónay György 1943-ban — hajlamos a pongyolaságra, s a költők elé 
már-már esztétikaként szabják: legyenek szorgalmasak az ihletben és lusták a fegyelem-
ben; a versek oly könnyedén és bőven patakzanak, hogy vizük egyszerre csak lapos tóvá 
reked s mindig egyforma képeket tükröz. Csorba Győzőben szerencsére semmi sincs ebből 
a divatos és népszerű lustaságból. A felszín helyett a mélybe tör; ihlete nem szökdécsel, 
medret váj magának." Ez a magas formakultúra és nyelvi szigorúság a felületes szemlélő 
számára könnyen asszociálja a klasszikus irodalmat és a kortársak közül Babits nevét, s 
akadt is kritikus, aki A híd panaszával kapcsolatban a klasszikus irodalmi kultúra hatását 
és a Babits-i örökséget emlegette.8 A költő formatisztelete azonban még aligha „hatás" és 
„neoklasszicizmus", számára egyszerűen elemi igény, a szólás föltétele. Csorba nem témát 
versel meg, nem élményei párlatát adja. Képei érzékletesek, eredetiek, valóságosak. 
Néhány példa: „Itt nem maradhatok, és máshová sem futhatok, / felálló rajzszögek födnek 
minden helyet"; az őszi „bokrok, mint robbanás után / kővémeredt bombák"; „Hegyi szél 
hínáija akasztja / egyszerre lépő lábainkat"; a fák „zörgő csontvázként állanak / egy 
nagy-nagy anatómián". Van, ahol zsúfoltabb, nehézkesebb, s egy rövid szakaszba két-
három képet is belesző. Például: „Élek eztán mint a gép, s mogorva / közöny áradó / 
folyamain pálcaként forogva / csak hagyom magam." Vagy: „Hogy a borotva éle is / 
eldőlhessen, s a híg / légben megállják, mint aki / beásva áll hasig." De ezekben a zsúfolt 
szakaszokban is van egy elem (az első idézetben a „pálcaként forogva", a másodikban a 

2 Мака y Gusztáv. Sorsunk 1947, 215 -224 . 
'Nyugat Ábel. Vasi (Dunántúli) Szemle 1944 /1 -2 . 7 0 - 7 1 . 
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„beásva hasig"), ami meglep valóságtartalmával, eredetiségével. Akadnak groteszk képei 
(„kitörlődünk egymásból, mint / az étel-íz mosogatással"), erőltetett hasonlatai / „úgy 
zöng felém szűz mai-lényem, / mint rádió, ha zsákba varrják"), ám ezek a kivételek. 
Sikerrel birkózik az egyik legnehezebb költői formával, amikor a vers magja egyetlen 
hasonlat, s a sorok ezt fejlesztik az egész költeményt átfogó jelképpé. Például a hegymászó 
képével értelmezi Istenhez fűződő kapcsolatát (Istennek); a folyó fölött átívelő híd 
képében rejti önarcképét (A hid panasza); egy harmadik versben a magános fát teszi élete 
jelképévé (Magános fa). 

Harmadik kötete, a Szabadulás 1947-ben jelenik meg. A Janus Pannonius Társaság 
örökébe lépő Batsányi Társaság adja ki szépirodalmi sorozata első darabjaként. A füzet 
harminc verset tartalmaz. A költői hang változása, szemléletének módosulása az első 
pillanatban szembeötlik. A versek egynegyede szonett, biztonságosan él a szabad vers 
„kötetlenségével", egyik hosszabb költeményéhez fölhasználja a korábban fordított 
Hélinant halál-verseinek formáját, s itt jelennek meg először ironikus epigrammák A költő 
új fejlődési szakaszba, pályája talán legmerészebb kísérletező korszakába lépett.9 

1943, előző kötete megjelenése óta négy év telt el. Végérvényesen megfordult a 
második világháború kockája, a fasiszta Németország minden fronton elvesztette kezde-
ményező erejét. Sztálingrád fölszabadult, s keleten megindult a nagy ellentámadás. A 2. 
magyar hadsereg a Don partján fölmorzsolódik. A korábban hiszékenyek és tájékozatla-
nok előtt is nyilvánvaló a háború elvesztése. A front egyre hátrább szorul, a harcok 
átterjednek az ország területére. A bekövetkező összeomlást sem az ország német megszál-
lása, sem a nyilas hatalomátvétel nem tudja megakadályozni. 1944 novemberében Pécs 
felszabadul. Megkezdődik az újjáépítés, a hároméves terv, elindul az ország demokratikus 
átalakulása. Koalíciós idők, többpártrendszer, s máris a fordulat évének küszöbén állunk. 
Ritka történelmi pillanat, amikor egy ország életében fél évtized alatt ennyi és ekkora 
változás zajlik le. 

Ha e történelmi és társadalmi átalakulás jeleit keressük Csorba akár korábbi, akár újabb 
kötetében, kevés nyomra találunk. Arról, hogy A híd panasza versei háborús időkben 
születtek, legföljebb egy-egy hasonlat árulkodik: „hallgatsz, mint föl nem robbant bomba 
aluvó vizek mélyein" — olvassuk egy helyütt, és a bomba a kötet egy másik versében is 
metafora-alkotó elem:„A bokrok, mint robbanás után kővémeredt bombák". Az iszonya-
tos ellentmondásoktól feszült korszak drámáját a Szabadulásban is csak két vers szólaltat-
ja meg, s ezek is eléggé áttételes formában. A Hélinant szellemének ajánlott Új Halál-
versek a kollektív halál élményét átélt ember félelmét fejezi ki. Félreérthetetlenül a mára, 
a „csúf jelenre" utal, s a költő félelmét és iszonyatát á többnyire plurális ragok nyomaté-
kosítják. Nemcsak a személyes halálélmény és halálfélelem kap itt hangot, hanem a 
tömegpusztulástól való félelem is. E sorokat csak az a költő írhatta, aki megismerte már a 
szirénák hangját, az óvóhelyek nyirkosságát, a bombák pusztításának iszonyatát: 

De nyirkos pincék melyeit 
bújkálni, hogyha fölnyerít 
a ronda, újdon szörnyeteg, 
s irtóztatások mérgeit 

9Vö. Szabó Ede: A Szabadulás „a többieknél némileg színesebb, kísérletezó'bb kedvű kötete [. . . ] 
átmenetileg feltűnik verseiben a díszítő kedv, a lebegés, oldottság, színes-fények játéka, s találkozunk 
egészen lágy, zenei megoldásokkal is". I. h. 
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nyeldesni, mint sötétbe vitt 
kölyök, s csak tűrni rebbeteg, 
hogy szédülő fejünk felett 
a zordon bolt dörög-remeg, 
legkoldusabb cselédeid 
ekkor vagyunk, Halál, rideg 
kezed cibál, mint rossz gyerek 
játékszer-semmiségeit. 

A másik vers, a Béke ellen (az Összegyűjtött versekben Hadak múltán a címe) már a 
háború, a „hatéves küszködés" után keletkezett. A költemény Csorba sajátos, a gondola-
tot visszájára fordító, paradox formában kifejező látásmódjának egyik korai, szép példája. 
„Már ásít, ásít minden porcikám" - kezdi a verset, mintha valóban a béke ellen 
protestálna. De minél tovább olvassuk az ötös és hatodfeles jambikus sorokat, egyre 
jobban rádöbbenünk, hogy itt éppen azoknak az éveknek az elítéléséről van szó, amelyek 
„rémület térképévé" tették a költő arcát. Ennek eszköze — ismétlem — a paradoxon: úgy 
csinál, mintha kívánna valamit, holott éppen ezzel a kívánsággal ítéli el, utasítja vissza azt. 
E költői látás egyetlen pontba sűrűsödő kifejezése a versvégi szóösszetétel. Az is súlyos 
ítélet lenne, ha a „hatéves küszködést" egyszerűen pokolnak nevezné, de mennyivel 
keményebb, drámaibb a verslezárás ebben a formában: „koporsómig kívánt / tündér-idő 
tanúiként becézem, / dajkálgatom megfásuló szívem / fészkében sarkait sietve vesztő / 
emléketek pokol-szépségeit." 

Két, áttételes háborúellenes vers: a Szabadulás kortárs olvasója, aki mindössze ennyit 
látott, valóban könnyen hihette, hogy a költő „függetlenülni tudott" a korszak közösségi 
kérdéseitől, s „csak az unalom álarcát mutatja" (Makay Gusztáv). Aki azonban föllapozza 
az Összegyűjtött verseket, annak látnia kell, hogy míg Csorba а Mozdulatlanság anyagának 
csupán egyharmadát vette föl, s A híd panaszából is négy verset kihagyott, addig a 
Szabadulás időszakát tizenöt új verssel gazdagította. Olyan versekkel, amelyeket az 
1947-es kötetben hiába keresnénk, mert csak 1978-ban kerültek nyilvánosságra. Többsé-
gük - szám szerint kilenc - közvetlenül a háború élményét visszhangozza. E - jobbára 
1944-es keltezésű - versek hiánya megtévesztette a korabeli kritikát. 

,A halál / bitang felhője száll az égen, / s mindenképpen ránktalál" — írja a Tanulság-
ban. „A kicsi vad retteg a nagytól, a még nagyobbtól fél a nagy, / a rettegés a fő-fő 
törvény az erdő lombjai alatt" — kezdi az Erdőt félreérthetetlen utalással a jelenre. „Se 
házakat, se terveket ne építs: inog a föld, és inog az idő" — olvassuk az Ének 1944-ben 
című versben. Nem hagyta hát érintetlenül a kor, nem tudott függetlenülni a háborús évek 
megrendítő élményeitől. Az események nyomása harcos humanizmust váltott ki belőle. 
Látja, az embertelenség, az önzés, a dzsungel törvénye kerekedett felül: „Husángját a világ 
fölé emelte / az ősember keze." A versek tele vannak árulkodó szavakkal, az alapigére 
visszautaló képzett szavakkal: „rettegés" „szorongás", „félelem", „bizonytalanság", „ke-
sergés", „jajgatás", ,Jiallgatás". A nyers való kemény szavakat lök az ajkára: „átok", 
„iszonyat", „kushadj". Látja az ártatlan emberek szenvedését, a háború borzalmait, a 
költőtársak kínlódását, az elszabadult ösztönök pusztítását. A kései Radnóti-versekre 
emlékeztető - de természetesen e versek ismerete nélkül írt - sorokban panaszkodik: 
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Égő erdő-koronák fölött kuszált madársereg - , 
mi lett a hűséges szavakkal? 

Guggolnak a tárgyak, a dolgok szürkén és fénytelen: 
alkonyat elé készülődnek. 

És pár sorral alább : 

De áruló a szó és ringyó : barátja s ura van: 
úgy táncol, ahogy ők fütyülnek, 

de áruló a szó és ringyó : a tékozló fiak 
nem ismerik szülőiket sem. 

(Vigyázzon, aki él) 

Bármennyire fontosnak látszanak is a mondandó szempontjából ezek a kötetből 
kimaradt versek, Csorba költői fejlődésének irányát alapvetően azok a versek jelzik, 
amelyek a Szabadulásban olvashatók. S talán hajdani kimaradásukat is az indokolta, hogy 
valóságközeli, nyers, szókimondó hangjuk jócskán elütött a kötet egészének tónusától. 
Mert mi jellemzi általánosságban pályájának azt a szakaszát, ahová A híd panasza után 
jutott? 

A kötet első verse igényesen megformált szonett, afféle prológus-vers. Címe is ez: 
Előszó. ,Aggódva válogatsz: nem méltó az sem, ez sem, / hogy versbe-fogd. Csodák 
villámlására vársz." És két sorral később: „Bozótok, dzsungelek fordulnak útjaidra, / - ó , 
minden szürke perc bogos dzsungel, bozót, / s a jámbor dolgok is! figyelj álarcaikra! / és 
zúgva rajzanak szájad köré a szók." Fordítsuk át a lapot a könyvben, és a következő vers, 
a Szomorúság mintha csak az előző versben megfogalmazott igény illusztrációja volna: egy 
„méltó tárgy", egy lelkiállapot hiteles rajza. Képek sorjáznak a kötetlen szótagszámú 
sorokban, képek, amelyeket a lehunyt pillák mögött lát a szem. A , /úgva rajzó" 
metaforák a belső valóság megéreztetésére hivatottak, sorrendjüket nem valamiféle logi-
kus rend szabja meg, a szabad asszociáció hívja elő: „Felhő-árnyék lebben a sűrű- / hajú 
mezőn, s a kócos / bogáncsok apró horgai / hiába kapnak utána; / üres folyosókon / haló 
léptek kopognak: / zománcos szappanbuborékok / rajától csillog e szüntelen / szűnő 
világ." 

A költő befelé figyel, a kinti valóságnál fontosabb számára a lélek félhomálya, az 
érzéki világnál a képzelet, az állandónál, a maradandónál a csak a maguk pillanatában 
hiteles és érvényes jelek. „Merülj magadba, ott keresd / őket, hiszen csak a múló 
emberszívben él / tovább a kagyló-héjú pillanat." (Május) Megnő a versekben a lelki 
féltudatosság állapotában előhívott elemek, a látomások és hallucinációk szerepe. Gyakori 
szava az „éj", az „álom", sűrűn hivatkozik a hang és a csönd, a fény és a sötét, a mozgás 
és a nyugalom ellentétére. Ha önarcképet rajzol, leginkább egy életérzés, egy lelkiállapot -
magány, szorongás, szabadulás - vetül ki az asszociatív képek sorozatában. Ha természeti 
jelenséget, egy évszakot, egy tájat — május, tél, falu - idéz meg, akkor is a burjánzó, 
vizionárius képek sokasága borítja el a verset. A meginduló, működésbe lépő képzelet 
gyakran egyetlen látomássá növeszti a verset, s van, amikor rejtve marad az a „mag" is, 
amire a képek vonatkoznak. Újszerű látásmódjáról maga készíti a legpontosabb analízist: 
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Érdes kövek csattognak és sikoltanak reménytelen, 
nem nő a zúgás, nem lohad, csak forr kegyetlenül. 
A hold derengő fénye, mint a víz, a töprengőre dül, 

szelíd csónakként ring odébb a megfárasztott értelem. 

(Szabadulás) 

A költői szemlélet változásának felszabadító hatását a nyelvi-formai anyagban is 
érzékeljük. A vers meg akar szabadulni a fölösleges súlyoktól: a képi építkezéshez, az 
elemek mozaikszerű egymásmellettiségéhez a kötött formánál jobban illik a klasszikus 
lejtésű szabad vers. A versek tele vannak eredeti hasonlatokkal; a képeknek metafora-
tüzük van: „pókhálót köt rá a lassúdad idő / port fú j a szemébe, lisztet a hajába, / pilláira 
ólom-gyöngysort kötöget". A költő, aki később majd az aforisztikus tömörítés eszközével 
él gyakran, itt a metaforikus hasonlatokban dúskál. A Szabadulás megjelenésével azonos 
időben írja egyik Sorsunk-beli kritikájában: ,.Hogyha a stílus: az ember, akkor a hasonlat 
meg: a költő." A strófák egységes lendületét a versszakokat átfogó, hosszú, terjedelmes 
körmondatok fokozzák. A vers irizáló, bizonytalan fényének viszont gyakran az az oka, 
hogy az alany, amire a képek vonatkoznak, homályban marad. E kötetben jelentkezik 
nagyobb számban Csorba egyik formai újítása: a sorvégi, gyakran rímhelyzetben szereplő 
szavak elválasztása, mellyel a versek hangulatába valaminő ironikus ízt kever: 
„közé- / jük", „kegyel- / mes" „vilá- / got". Gyanítható, hogy megváltozott költői szemlé-
letével van kapcsolatban a mítoszok iránt felébredt vonzalma, az az igény, hogy újraélje az 
emberiség őskorát : A föld teremtése címmel egy mordvin hitregét költ át verses formában. 

A Szabadulás megjelenésekor a kritika pontosan érzékelte Csorba költészetének mind 
sejtelmesebbé és egyre zártabbá, gazdagodásában is egyre elvontabbá válását. A kortárs 
magyar líra főbb tendenciáit áttekintő könyvében Lengyel Balázs így jellemzi az irányt, 
ahová Csorbát sorolja:10 „Az intellektus menekülő kedvének utat kínál [ . . . ] a sötét 
alapszínű játékosság, melynek olyan [. . . ] szürrealista kísérletezője [ti. van], mint Csorba 
Győző." A Szabadulásban bekövetkezett hangváltást Sőtér István is látja, s a kötetet egy új 
és nem remélt tehetség bemutatkozásának mondja. Nevezetes antológiája bevezető tanul-
mányában írja:11 „Csorba Győzőnek legsajátosabb és legőszintébb verseit úgy sikerült 
megalkotnia, hogy régi eszközeit feladva, egy mások kezdeményezte kép- és metafora-
használat eredményeit ragadta magához. [ . . . ] Csorba Győző akkor találja meg magát, 
amikor valamifajta elvontság égtájai felé közeledik. Csorba csak veszíthetett volna, ha a 
konkrétumok köréhez ragaszkodik: bizonyára szegényes marad a világa, félig bebútoro-
zott szobaként. Költői őszintesége pontosan és szerencsésen teljesítette feladatát, amikor 
felszabadította a konkrétumok közül, s olyan elvontságok felé irányozta röptét, melyeket 
hitellel és meggyőző erővel tudott telíteni." A versek előtt külön is bemutatja a költőt: 
.Mintha alacsony, fekete felhőkkel borult volna el a szürke, délutáni táj; ebben a 
sötétségben új érvényt nyernek a színek, lidérces fények gyúlnak ott, ahol eddig szelídsé-
gükben jelentéktelen lapályokat láttunk, a valóság értelme kifordul, s a monoton felület 
alatt meglátjuk a vad, tarka bélést: de mindezt is a leszakadni kész felhők fekete fátylába 
fojtottan." Sőtér nemcsak regisztrálja a változást, hanem kibontakozásnak, gyarapo-

1 "Lengyel Balázs: A mai magyar líra. Bp„ 1948. 92. 
' 1 Sőtér István: Négy nemzedék - élő magyar költők. Bp., 1948. 
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dásnak, minőségi megújulásnak is mondja: „Fordulata valóban felszabadulás: egy félig 
néma, vagy legalábbis félhangon dünnyögő világ legmerészebb hangjai szabadultak föl új 
verseiben, meghökkentő képek, alig is megszokható párosítások - elvontan ugyan, de az 
elvontság irigylendően szabad szárnyalásával, a szabadulás ékesszóló biztonságával." Az 
antológia Csorba három versét közli, a Szabadulás címadó versét, a Kit nyugtalan ágyad 
címűt és a kötet megjelenése óta írt Vers Rómábólt. Sőtér ugyan kijelenti, hogy téved, aki 
holmi szürrealista előretörést akarna látni Csorba új kötetében, az idézett jellemzés 
azonban ennek pontosan ellentmond.12 

Aligha kétséges, hogy Csorba hangváltásában, befelé fordulásában, „szürrealizmusában" 
szerepet játszott a kor nyers realitása, a gyötrő jelen. A költő elfordul a rideg valóságtól, 
elzárkózik, határokat húz maga köré, s egy pszichológiailag igazabb realitás megragadására 
törekszik. A kor elbírhatatlan terhei elől a költészet újonnan fölfedezett tájaira menekül, 
amelyek eddig jobbára kívül rekedtek a líra érvényességi körén. Idegenül és gyötrődve él 
korában, s eddig figyelmen kívül hagyott képzettársítás-formákkal kísérletezik. A versek 
menekülésvágyról árulkodnak, védekezésről; komor, nyomasztó hangulatuk visszautal 
arra a történelmi helyzetre, amelyben keletkeztek. 

Mindez azonban önmagában nem adna teljes magyarázatot a költő kísérleteire, a 
kifejezésmód megváltozására. Amikor egy vallomás-gyűjtemény összeállításakor megkér-
dezték tőle, hogy a Magyar Csillag munkatársai közül ki gyakorolta rá a legnagyobb 
hatást, ezt válaszolta:13 „A lap írói közül rám a legnagyobb hatással Weöres Sándor volt; 
annál is inkább, mert ő szinte a Magyar Csillag egész létezése idején Pécsett élt, s nemcsak 
írásaival, hanem személyes hatásával is nagyon sokat adott nekem." Csorba verseit Weöres 
juttatta el a Magyar Csillaghoz, s ez volt az első és valóban országos jelentőségű lap, mely 
közölte. Az Összegyűjtött versekhez fűzött vallomásában megerősíti korábbi kijelenté-
sét:14 „Óriási hatással voltak rám [ti. Weöres első verseskötetei], mint nemrég előtte 
József Attila versei. Ők ketten: József Attila és Weöres Sándor már akkor végképp Petőfi 
és Ady mellé költöztek bennem." Másutt ezzel egészíti ki vallomását:1 s „Nagy hatással 
volt rám Weöres Sándor költészete. Nem annyira tematikája, inkább a benne testesült, 
minden olcsóságot elutasító tartás, bámulatos fegyelem, szabatosság és igény." 

Ez nem a költő mai véleményének visszavetítése, antedatálása. Csorba kortárs olvasó-
ként meglátta már Weöres költészetének újszerűségét, máshoz nem hasonlítható eredeti-
ségét. Megérezte, hogy befogadásához a szokásos esztétikai normák nem elegendők, ez a 
költészet új, másfajta líra, nem személyi, nem individuális, hanem egzisztenciális, nemcsak 
kifejezi önmagát, de művészetet teremtő, itt a vers nem hasonlít valami másra, nem pótol 
valami mást, önmagával azonos. S ez a líra fölszabadítja a szürreális tartalmakat. . . 
Weöres Elysium című kötetéről írta a Sorsunkban: „emberi problémái is mélyebbre 
eresztik gyökereiket a személyiség világánál, le a létezés rétegeibe; s minthogy ezen 
keresztül a mindenséggel érintkezik, komolyabbak és végzetesebbek is." Kritikában kissé 
szokatlan, de mivel Weöres költészetének jobb megértése kedvéért teszi, érthető, hogy 
magának a költőnek egyik hozzá írt levelét is idézi: „A személyi líra versbe-foglal 

1 2 Sőtér jellemzését vö. a szürrealizmus európai és hazai dokumentumaival, melyeket Bajomi Lázár 
Endre: A szürrealizmus c. könyve tartalmaz. Bp., 1968. 

1 3 Vallomások a Nyugatról. Sajtó alá rendezte Rónay László. Bp., 1971. 15. 
1 4 Összegyűjtött versek. Bp., 1978. 6 8 1 - 6 8 2 . 
15 Fodor András: I. h. 
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gondolatokat és érzéseket; az egzisztenciális lírában vers-gondolatok és versérzelmek van-
nak. A gondolatok elvesztik konkrétságukat, s egy kozmikus vagy szeráfikus logika tartja 
össze őket — gravitáció, mint a naprendszereket. Az érzelmek többé nem vígak és 
szomorúak, hanem fény-árny-skálájuk van. [. . .] Az individuális költőnél a vers a szemé-
lyiségből fakad; az egzisztenciális költőnél a vers személyiség-alatti alapból fakad, de a 
személyiségen át öltözik szavakba, a személyiség színezi; a motiválás a személyi élmények 
törmelékéből alakul s válik az abszolút világ szimbolikus kifejezőjévé." Csorba így fejezi 
be az Elysium jellemzését: „Weöres látja, amit csak a legnagyobbak vettek észre: az 
individuálista líra alkonyát. Az egyéni élmények köre kimerült, a variációkat a múlt 
század költői felélték. Tovább kell ásni: a személyiség alatti rétegekbe, az egyéni esetleges-
ségeken túl a létezés örök fundamentumáig kell hatolni, a kozmikus kitágulás lehetősé-
gének a közegébe. Abba az alapba, mely közös embernél, állatnál, növénynél és égitestnél 
egyaránt. A mindenség tárgyai között sután botladozó ember-féreg a mindenség diadalmas 
hordozójává lesz." - „Weöres látja . . . " - írta Csorba. De amit itt az Elysium költőjéről 
mondott, azt - mutatis mutandis - a Szabadulás költője a maga nevében, saját ekkori 
programjaként is elmondhatta volna. 

A Szabadulás ellentétes véleményeket váltott ki a kortárs kritikában. Sőtér nemcsak 
nagy elismeréssel szól a költő eredményeiről, de szívesen látná továbbfejlődését is abban 
az irányban, amely felé a kötet mutat. Mások viszont féltik a költőt a „szürrealista 
stilizáltságtól", kísérletének veszélyeire figyelmeztetik, az epigonizmus kockázatától 
óvják. Makay Gusztáv receptet, stilizált stílusszépségeket, formajátékot, stílusgyakorlatot 
emleget. Rónay György, aki annak idején örömmel köszöntötte Csorba második kötetét, s 
most is elismeri eredeti hangját, saját élményvilágát, még keményebben fogalmaz:16 

,Maga a belső valóság még nem költészet, - a szürrealizmus döntő tévedése éppen volt, 
hogy annak vette; — magában egy-egy újszerű szemlélet sem az, mint ahogyan nem az 
bizonyos filozofikus igazságok közlése sem. [. . . ] Nem mesterséges túlbonyolítás-e sok-
szor, amit ő csinál; nem indokolatlanul tekervényesebb utat jár-e az egyszerű, a világos és 
természetes helyett? " Túlcsigázásról, a félrealitásokkal és irrealitásokkal való játékról, 
halandzsa ízről, komplikált verbalizmusról, diszharmóniáról beszél. „Az olvasóban ment-
hetetlenül az a gyanú támad, hogy a költőt megbolygatta valami hatás vagy elmélet; [ . . . ] 
egy magagyártotta mű-esztétika vagy költői filozófia erősen vitatható törvénye szerint ír." 
Később nevén is nevezi, miféle hatásra gondol: Weöres Sándor inspirációjára. „Csorba 
Győzőnek ezek a kísérletei és becsvágyai — tévedések; a tulajdon tehetségét ismeri félre." 

A kritika annyira éles, a hang annyira kemény, hogy Weöres maga érzi szükségét, hogy 
Rónay bírálatára a Válaszban feleljen.17 Először Csorba vakmerőségét, kezdeményező-
készségét dicséri: „Csorba Győző a közé a három-négy mai magyar költő közé tartozik, 
akik rá merik bízni magukat az új líra többé-kevésbé kipróbálatlan lehetőségeire." Weöres 
elismeri, hogy a költő válaszúthoz ért, látja a kötet kettősségét, de nem félti. „A 
művészetnek egyáltalán nem kritériuma a következetesség." Megvédi az epigonizmus 
vádjától, s kimutatja, hogy a Csorbának tulajdonított meghökkentő formai újítások (pl. 
sorvégi szótörései, merész elválasztásai) a költészetben már régtől ismertek, csak szokat-
lanságuk bántó, s kár lenne őket mellőzni, mert nem egyszerű formai kísérletek, hiszen 

16Rónay György. Magyarok 1947/7. 531 - 5 3 2 . 
17 Weöres Sándor. Válasz 1947. II. 363-365. 
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hangulati variálhatóságuk igen nagy. Weöres nem tagadja, hogy közös költői program fűzi 
össze őket, s azt is tudja, hogy költészetüket gyakran tekintik irreálisnak, felelőtlenül 
kalandosnak, a valóságtól elrugaszkodónak. A különféle külső, a költészettől idegen 
követelményekkel szemben közös szándékukat hangoztatja: „Mi sem fordultunk el a 
valóságtól: hanem a külső és belső valóságnak kevéssé-ismert, feltáratlan, homályos rétegei 
felé fordultunk; nem holmi különcködésből, ,épater les bourgeois' kedvtelésből, hanem a 
mennél teljesebb emberség iránti igényből. A ,gnothi seauton', az önismeret sosem volt 
olyan sürgős, mint most, amikor az emberiséget saját elszabadult szenvedélyei egyre 
nagyobb csapásokkal sújtják; szükséges, hogy az ember a szenzuális rétegei, külső-én-je 
alól felszinre hozza ismeretlen mélyvilágát, igazi önmagát." 

Idő múltával, a költői pálya egészének ismeretében és kellő távlatból tudjuk ma már 
megítélni a hajdani vitát. Egyrészt nyilvánvalóvá vált, hogy Csorba kísérletei, formai 
újításai, a szürrealista költészet eredményeinek apercipiálása valóban korántsem volt 
olyan.merész kaland, mint amilyennek a negyvenes évek derekán látszott. A magyar líra 
történetében azóta sokkal mélyrehatóbb változások és meghökkentőbb újítások is lezaj-
lottak, mint aminőkkel a Szabadulás költője jelentkezett. Csorba kísérletei csak egy 
hagyományhű, nemesen merev, normatív kritika számára tetszettek kockázatosaknak, a 
valóságtól elrugaszkodóknak, értelemellenesnek. Másrészt azt is látni kell, hogy Csorba 
költői pályája végül is nem abban az irányban folytatódott, mint amire a Szabadulás 
alapján következtetni lehetett. Új kötetében, A szó ünnepében majd egy új és más költő 
áll előttünk, nem az, akit a Szabadulás verseiből megismertünk. Ebben föltehetően része 
volt a kritikának, része volt a Szabadulást követő évek sajátos magyar irodalmi éghajla-
tának, annak a több mint evtizedes hallgatásnak, ami а Szabadulást Csorba új versesköte-
tének megjelenésétől elválasztotta, de mindenekelőtt része volt a költő belső fejlődésének, 
annak az útnak, mely végül is a hatások alól fölszabadította, s önálló hangja megtalálásá-
hoz segítette. 

Hatásról, rokonságról beszéltünk, jól tudva, hogy ezzel csak a pálya nyomvonalát 
jelezhettük. „A tehetség és alkotásai úgysem magyarázhatók meg a legfantáziátlanabb, 
vagy - ha úgy tetszik - a legdúsabb fantáziájú filológiával sem. De jók az ilyen 
rokonítások, mert olyanok, mint a szélességi és hosszúsági fokok, amelyek meghatározzák 
az alkotó művész helyét a szellem óceánján" — hívja föl a figyelmet maga a költő egyik 
Sorsunk-beli kritikájában.18 Mert rokonság, hatás is többféle lehet. Van, amelyik saját 
képére és hasonlatosságára formálja az átvevőt. S van, amelyik fölszabadítja és saját 
hangjának megtalálásához segíti. Csorba sosem tagadta költői pályája alakulásában a 
vonzó példák, a döntő találkozások fontosságát. De erős egyénisége, eredendő tehetsége, 
egyéni ihlete úgy tudta ezeket a hatásokat földolgozni, hogy végül is saját hangja, egy 
senki mással össze nem téveszthető költői személyiség kialakulásához segítették. Csorba 
pályáján 1947—1948 táján egy korszak zárult le. Az útkeresés, a kísérletezés korszaka. 

" S o r s u n k 1943/8. 657. 
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MŰHELY 

VIGH ÁRPÁD 

IRODALMI MŰVEK RETORIKAI ELEMZÉSE 

Az irodalom és a retorika, meghatározásuk legáltalánosabb szintjén, hasonló kettőssé-
get mutatnak: egyaránt felfoghatók funkcionálisan és strukturálisan. Egy funkcionális 
meghatározás az adott jelenséget egy nagyobb jelenségrendszer részeként tekinti, s azt 
igyekszik megragadni, hogy a jelenség a rendszeren belül milyen feladatot lát el. A 
strukturális meghatározás a jelenséget (feltételezve, hogy más hasonló jelenségekkel 
együtt adott funkciót lát el) önmagában véve tekinti, s elsősorban sajátos nembeli 
jegyeiből indul ki, abból, ami a jelenséget azzá teszi, ami. A retorika funkcionális (eredeti) 
definíciója szerint a nyilvános beszéd vagy szónoklat és az ezen keresztül történő meggyő-
zés gyakorlati tudománya: azokkal a törvényszerűségekkel, illetve szabályokkal foglalko-
zik, melyekre támaszkodva a beszélő a hallgatóság akaratát, támogatását megnyerheti, s az 
általa kívánatosnak tartott cselekvésre indíthatja. Történetileg kialakult másodlagos jelen-
tésében viszont a retorika a szép beszéd vagy ékesszólás tudománya: azokkal a szerkezeti 
(diszpozíciós) és nyelvi-stilisztikai (elokúciós) sajátosságokkal foglalkozik, amelyek általá-
ban a „művelt", s különösen az „irodalmi" kifejezésre jellemzők. 

Az irodalmi művek retorikai szempontú elemzésének ennek megfelelően két iskolája 
alakult ki a XX. században: az amerikai és az európai. Az amerikai iskola (W. C. Booth, 
D. C. Bryant, К. Burke, E. P. J. Corbett, T. 0 . Sloan stb.) a meggyőző funkciójú retori-
kára támaszkodik módszerében, s a műalkotásban nem nyelvi-esztétikai közleményt, 
hanem a ráhatásnak, az akaratelhatározásnak esztétikai köntösben megjelenő változatát 
látja. Ez a módszer a tágabb értelemben „üzenet''-ként értelmezett irodalmi művet mint 
egy konkrét kommunikációs folyamat (retorikai szituáció) részét veszi tekintetbe. A 
műelemző azáltal válik retorikussá, hogy azt vizsgálja: vajon a kifejezett dolgok s maguk a 
kifejezések mennyire a téma és a műfaj, az alkalom és a cél, az író és az olvasó, illetve 
ezek különböző kombinációi függvényében, ezekre való tekintettel kerültek bele a műbe. 
Ez a módszer egyébként nem ismeretlen Európában sem (az orosz formalisták különö-
sen kedvelték), az ún. európai iskolára (R. Barthes, G. Genette, T. Todorov, a liège-i 
p-csoport, U. Eco, H. Plett stb.) mégis inkább azjellemző,hogy módszerük a strukturálisan 
felfogott retorikára épül, valamennyi áramlata nyelvészeti indíttatású, akár a szöveg 
szerkesztési elvei (klasszikus német retorikai hagyomány), akár a kifejezésnek a „normá-
lisától eltérő sajátosságai (klasszikus francia retorikai hagyomány) felől közelítik meg az 
irodalmi jelenséget. Egy műelemző itt attól a pillanattól fogva válik retorikussá, amelytől 
kezdve a nyelvet mint elvont lehetőségek halmazát és rendszerét háttérbe szorítva nem 
mondatokat, hanem kijelentéseket lát maga előtt. A kijelentés aktualizált mondat, ame-
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lyet szoros szemantikai és logikai szálak fűznek szövegbeli környezetéhez és elhangzásának 
körülményeihez: ezek határozzák meg tulajdonképpeni értelmét, s nyitják meg ideális 
esetben azt a történeti perspektívát, amely nélkül nincs retorika. 

Az amerikai iskola készséggel elismeri, hogy a meggyőzés elméleteként felfogott 
retorika eredetileg nem tartozott az irodalomtudomány vonzáskörébe. Arisztotelész még 
világosan megkülönböztette a meggyőző beszédet (s annak tudományát, a retorikát) a 
mimetikus beszédtől (s annak tudományától, a poétikától). Ez az iskola tehát, módszeré-
nek jogosságát igazolandó, inkább Horatius Ars poeticájára hivatkozik, pontosabban arra, 
ahogyan az olasz reneszánsz elméletírók, Francesco Robortello és mások Horatius nyo-
mán a költészetet értelmezték: a költészet nem érheti be a puszta gyönyörködtetéssel, 
„még nem elég, hogy szép a vers", „Osztatlan tetszést az arat, mi a hasznosat, édest / jól 
elegyítve tanít, s közben komoly élvezetet nyújt". Robortello ennek megfelelően már 
nem is tesz különbséget poétika és retorika között, hacsak azt nem, hogy a költemény 
versben íródik, a retorikának pedig inkább a prózával van dolga. A modern retorikusoktól 
elég távol áll ez az azonosítás (tudomásul veszik a New Criticism, a Chicagói Iskola és más 
önálló poétikai irányzatok létezését), arra azonban jó ürügy volt, hogy vele és a későbbi, 
XVI—XVIII. századi elméleti írásokkal, arc poeticákkal, előszavakkal együtt nyugodtan 
vallhassák: az irodalomnak nemcsak „tetszenie" kell, hanem „tanítania" is, s a retorikai 
elemzés éppen ez utóbbi nyomait keresi a műalkotásban. Az irodalom hasznosságának 
gondolata eleve feltételezi a befogadó közeget, amelynek a mű „hasznot hajt", amelyet 
tanít vagy meggyőz, ez pedig természetszerűen vezet el a retorikus szemlélethez, amely 
„az irodalmi művet kommunikációhordozónak, a szerző és a hallgatóság közötti kölcsön-
hatás eszközének tekinti" (Corbett). 

A retorikus az irodalmi művet mint közleményt — más közleménytípusokhoz hason-
lóan - abban a kommunikációs alaphelyzetben vizsgálja, amely minimálisan feladóból 
(jelen esetben a mű szerzője), üzenetből (maga a mű) és címzettből vagy befogadóból (a 
mű hallgatója vagy olvasója) áll, és amelyet retorikai szituációnak nevez. Ebben a 
szituációban a hatás elérésének következésképpen három fő tényezője van: 

1. a beszélő ethosza, vagyis azon morális állapota, mely által tetszést vagy nemtetszést 
vált ki a hallgatóból, más szóval amely kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásolja a 
hallgatót az üzenet befogadására nézve; 

2. a mű érvanyaga, vagyis azok a szövegbeli elemek, amelyek az ismert logikai és 
dialektikai műveletek (indukció, analógia, szillogizmus, vagy ezek retorikai megfele-
lői, a példa és az enthiméma) révén a racionális meggyőzést szolgálják; 

3. végül a hallgatóság indulatai, melyeket sajátos értékrendjük és érdekeik függvényé-
ben, ezek ismeretében válthat ki belőlük művével a beszélő: 

Ez a séma szemléletesen mutatja, hogy a retorikus az irodalmi folyamat végcélját a 
hallgató vagy olvasó indulatainak felkeltésében, figyelmének és akaratának elnyerésében 

beszélő v. író 
(ethosz) 

beszéd v. írásmű 
(érvek) 

hallgató v. olvasó 
(indulatok) 
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látja. A „tisztán gyönyörködtető" művel szemben, amely a jakobsoni értelemben vett 
poétikai funkció hordozója, s elvben önmagában is megáll, ő a „hasznos" műre helyezi a 
hangsúlyt, amely vagy tanít (s akkor az irodalmi formán keresztül a referenciális funkciót 
szolgálja), vagy meggyőz, illetve rábeszél (s akkor a kovatív funkciót szolgálja), de 
mindenképpen feltételez valamilyen befogadó közeget. Ravasz László írta egyik értekezé-
sében, hogy „Vers, regény, muzsika akkor is megvan, ha nem olvassák vagy nem hallgat-
ják. Michelangelo Mózese akkor is az, ha pincébe zárják. De senki sem beszél úgy, hogy ne 
hallgassák." 

Az irodalmi műalkotás azonban csak kivételesen esik egybe értekezéssel vagy szónok-
lattal (Petőfi Nemzeti dala 1848. március 15-én). Ennek következtében a retorikai szituá-
ció sem ugyanazt jelenti az irodalomban, mint a szónoki gyakorlatban, s ez a három 
összetevő közül leginkább a beszélő vagy író ethoszára vonatkozik. Egy szónok morális 
állapota döntően befolyásolhatja beszédének hatását. Egy szaktekintély érvelését köny-
nyebben elfogadja a hallgatóság, mint egy fiatal kezdőét. Egy köztudottan korrupt 
politikus vagy erkölcstelen életet élő pap „prédikálásának" nem sok foganatja van. Ezzel 
szemben az irodalmi mű olvasóját a legritkábban befolyásolja a szerző személye, akit 
általában nem is ismer, és akiről a retorikus — a modern kritika más áramlatainak 
képviselőihez hasonlóan - nem is vesz tudomást, vagy csak anekdotikus jelentőséget 
tulajdonít neki. Az olvasónak (csakúgy, mint az elemzőnek) egyedül a művel van dolga, 
illetve azzal a fiktív személlyel, aki a műből beszél hozzá, ám aki még akkor sem mindig 
azonos a szerző személyével, ha egyes szám első személyben adja elő mondanivalóját. 
Ennek belátása néha a figyelmes átlagolvasó számára sem jelenthet problémát, hiszen 
például Burns John Andersonjában az egyes szám első személy mögött egy nőt talál, 
amint megőszült hitveséhez beszél. Ha akad olyan naiv olvasó, aki A feleségem történetét 
azzal a gondolattal venné kézbe, hogy benne Füst Milán magánéletéről tud meg valamit, a 
regény szövegéből hamarosan rájön, hogy azt, akit már az első mondatban „megcsal a 
felesége", Störrnek hívják. A műből beszélő és a művet elbeszélő kettőssége ennél is 
nyilvánvalóbb az előadóművészetben: a költeményt legintenzívebben átélő színészről sem 
feltételezi a hallgató, hogy saját érveivel vagy érzelmeivel igyekszik hatni rá. Gyakran 
megesik azonban, hogy az író kifejezetten törekszik az azonosság látszatára, vagyis 
szeretné elhitetni olvasójával, hogy az egyes szám első személy mögött ő maga áll. 
Voltaire a Filozófiai levelek elején a korabeli francia szokásokat képviselő, jóhiszemű 
katolikus hivő pózában tetszeleg és háborodik fel a protestáns quaker „eretnek" kijelenté-
sein, egyrészt a cenzúra megtévesztése céljából, másrészt mert az általa kívánt hatást 
éppen ezáltal éri el: az „eretnek" végül is meggyőzi nemes ellenfelét a maga álláspontjának 
ésszerűbb voltáról. József Attila egészen más célból, egészen más módon azonosul azzal a 
lebpkottal, akit „megvallattak, hogy vérzett a húsa", s aki a versben a Vörös Segély 
támogatására agitál. A retorikai elemzés tehát abban különbözik a hagyományos iroda-
lomtörténeti, a pszichológiai vagy a szociológiai megközelítéstől, hogy a szerző azonossá-
gának megállapításához nem lép ki a műből, azt fogadja el szerzőnek (beszélőnek), aki a 
műből beszél hozzánk, illetve azt igyekszik kimutatni, hogy milyen képet rajzol magáról a 
szerző, céljának elérése érdekében. 

Hasonlóképpen jár el a retorikus, amikor a mű és a közönség viszonyát vizsgálja. Nem 
zárkózik ugyan el mereven a tényleges fogadtatásra vonatkozó történeti információktól, 
ám alapdokumentumnak továbbra is magát az irodalmi művet tekinti. Az érdekli, hogy 
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milyen közönséget képzelt el magának a szerző, s hogy a mű milyen hatást válthat ki 
olvasójából. A mű lehetséges olvasataira kíváncsi, s nem arra, hogy egy adott pillanatban 
hogyan reagált rá egy adott oivasó, ami egyébként kritikai impresszionizmushoz, végletes 
relativizmushoz vezetne. 

Ezen a ponton feltétlenül különbséget kell tenni külső és belső retorikai szituáció 
között. A külsőben az irodalmi mű szövegébe zárt meggyőzési folyamat egy rajta kívül 
álló személyre irányul. Ez a szituáció elsősorban a perszuazív költészet sajátja, azoké a 
szövegeké, amelyek a műalkotások közül legközelebb állnak a szónoki beszédhez. A 
meggyőzés rendkívül változatos formájú lehet, s az, hogy a költő inkább érvekkel (és 
milyen érvekkel) vagy inkább indulatokkal igyekszik a ráhatást elérni, mindenekelőtt a 
címzetthez való viszonyától, a beszéd céljától, az agitáció valóságos vagy csak színlelt 
(„költői") voltától függ, s csupán másodsorban a kor különféle normáitól, elvárásaitól, 
társadalmi és irodalmi hagyományaitól. Az „eszményi" olvasó ismeretében, a ráhatás 
céljának megfelelően érvel Ronsard „Nézzük meg, édes, hogy a rózsa" kezdetű ódájában, 
melyben a virág hervadásának, gyors elmúlásának példájával igyekszik rávenni kedvesét, 
hogy „szakítsa le ifjúságát". Másképpen érvel Csokonai, aki Czindery sírja felett a kesergő 
özvegy című alkalmi versének második részében (A mennyeiek kaija így vigasztalja az 
özvegyet) egy férje halálán búslakodó hölgy bánatát azzal próbálja enyhíteni, hogy a 
megboldogult „a mennynek pitvara körül / A dicsőség trónusában ül / Halhatatlanság 
kelyhének örömnedvét issza". És megint másképpen az Altató József Attilája, akinek 
célja eléréséhez egy kisgyermek „mitológiájába" kell belehelyezkednie. Külső retorikai 
szituáció jellemezhet egyes prózai alkotásokat (amikor az író megszólítja olvasóját) vagy 
drámai jeleneteket, sőt egész drámát is. A színpadot elég sokszor használták szószéknek a 
történelem folyamán. 

A belső retorikai szituáció elsősorban a drámák jellemző sajátossága: olyan jeleneteké, 
olykor egész színdaraboké, melyekben a meggyőzés valamelyik szövegen belüli személyre 
irányul, vagy amelyekben az „ítéletet" valamelyik szereplő a színpadon mondja ki. Azt a 
beszédet, amellyel Antonius a maga oldalára állítja Róma polgárait Shakespeare Julius 
Caesarjában (III. 2), már a századelő egy-két magyar iskolai retorikakönyve is felfedezte 
magának. De ugyanígy felfedezhette volna a Bánk bán nem egy jelenetét, például azt, 
amelyikben Petúr a békétlenek ügyének akarja Bánkot megnyerni (II. 2). Ez a belső 
meggyőzés természetesen nem független a külsőtől, még ha a közönséget nem is mindig 
ugyanarról kell meggyőzni, mint a színpadi szereplőt. A két szituáció között ilyen esetben 
szinekdochikus kapcsolat van: a belső konkrét (példaszerű) érvelés általános (moralitás-
szerű) értelemmel telítődik, mihelyt a drámán kívüli szituációra vonatkoztatjuk. Katona 
példájánál maradva, Petúr a fenti jelenetben egy konkrét színpadi (és történelmi) személy, 
Gertrudis ellen hangolja Bánkot. Ez az érvelés a maga konkrétságában nem gyakorolhat 
hatást a közönségre, hacsak nem válik abszurd módon maga is „békételenné", s nem 
rohan fel a színpadra, hogy nyomban agyonüsse a királynét. A korabeli vagy a későbbi 
néző számára ez az érvelés csak általánosított (s egyúttal a szövegen belül is megfogalma-
zott) formájában lehet értelmes üzenet: 

„ . . . míg ez a szokás, 
E század, Árpád vére, a magyar 
Érzés, magyar javak virágzanak, 
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Mindaddig azt fogom kiáltani: üsd az 
Orrát, magyar, ki bántja a tied!" 

A retorikai szituációval párhuzamosan a klasszikus szónoklattan számos más fogalma is 
kiterjeszthető az irodalmi elemzés területére. Ilyen például a képviselhetőségi fok, amely 
eredetileg a szónoki beszéd tartalmának a közvéleményhez, illetve a törvény. által is 
szentesített politikai, etikai stb. normákhoz való viszonyát jelentette: ahogyan aszónok-
nak alkalmazkodnia kellett az általa képviselt ügy minőségi fokozataihoz, hogy a hallgató-
ság vagy a bírák jóindulatát megnyerhesse és figyelmüket felkelthesse, ugyanúgy kell az 
írónak tisztáznia, hogy művével milyen eszmei mondanivalót képviselhet, illetve hogy a 
közvélemény és a fennálló hatalom milyen igényeket támaszt művével szemben. Ennél is 
fontosabbnak látszik azonban a státus fogalma, amely a klasszikus retorikában a szónoki 
téma besorolásának egyik lehetséges kategóriája volt (a műfaj, a képviselhetőségi fok és 
az összetettségi fok mellett), és amelyet egyesek mint a különböző nézetek első konfliktu-
sát, mások mint a vádlott (a vitában az ellenfél) első ellenvetését, megint mások mint a 
vád és a védelem (tágabb értelemben a két vitapárt) összecsapásának eredményét határoz-
ták meg. A vitázónak első feladatai közé tartozik, hogy pontosan meghatározza az általa 
képviselt ügy leglényegesebb kérdését, amelyen az egész vita nyugszik, illetve az, hogy 
a számára legkedvezőbb vitakérdés irányába terelje a konfliktust. Ennek eredményeként áll 
elő az a helyzet, melynek alapján a bíró (a drámai jelenet belső „bírája" vagy külső 
szemlélője) ítéletet mond. A klasszikus státusrendszer főbb osztályai a következők voltak: 

1. feltevésen nyugvó státus, amikor az ellenfél tagadja az ellene felhozott tényt, vagyis 
ebben az ügyállásban arról folyik a vita, hogy ki követte el a kérdéses dolgot; 

2. meghatározáson nyugvó státus, amikor arról folyik a vita, hogy milyen elnevezéssel 
illessék a kérdéses dolgot, mi pontosan a vád neve; 

3. minőségen nyugvó státus, amikor mindkét vitapárt azt bizonygatja, hogy a kérdéses 
dologban a törvény vagy a méltányosság, vagy mindkettő az ő oldalán áll; 

4. kifogáson nyugvó státus, amikor formahiba miatt az ellenfél azt kéri, hogy ügyét 
vigyék más bíróság elé, vagy változtassák meg a vádpontot. 

Az újabb kori retorikusok csak az első hárommal, az ún. racionális státusokkal foglalkoz-
nak, s irodalmi vonatkozásai is csak ezeknek vannak, ezek azonban rendkívül szerteága-
zók. Ahol meggyőzés, vita, vagy valamilyen per, tárgyalás formájában jelentkezik a 
konfliktus, illetve ahol ítéletet várnak (akár a művön belül valamelyik hatalmi helyzetben 
levő szereplőtől, akár a művön kívül, a címzettől, az olvasótól vagy a nézőtől), a státusok 
egyike óhatatlanul jelen van. Már Arisztotelész is idéz egy ilyen példát: Szophoklész 
Antigonéját, amelynek konfliktusa a minőségen nyugvó státus közébe tartozik (a hősnő 
bátyjának tilalom ellenére való eltemetésével megszegi ugyan az állam éppen érvényben 
levő törvényeit, viszont a mindenkor és mindenhol érvényes természeti törvényeknek 
engedelmeskedve), Corneille Horatiusa ugyanezen státus körében pont ellenkező módon 
cselekszik, amikor húgát megölve, az állam érdekeit előbbre tartja a természet parancsá-
nál. A Bánk bán idézett jelenetében a vita kiindulópontja egy meghatározáson nyugvó, 
ún. definíciós státus: Petúr a békételenek szövetkezésének okát tisztázandó, Bánk nyomós 
„ellenérvének", kirántott kardjának láttán sürgősen leszögezi, hogy nem pártütésről van 
szó, hanem csak egy asszonynak nem akarnak engedelmeskedni. 
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A retorikai szituáció harmadik, és irodalmi szempontból legfontosabb összetevője 
maga a mű, illetve (miután a beszélő ethoszát és a címzetthez való viszonyát is a mű 
szövege alapján állapítja meg az elemző) a műben foglalt érvelési folyamat. A meggyőzésre 
irányuló érvek forrásai és az érvelés módja — mint már fentebb, a mű közönsége és célja 
vonatkozásában megállapítottuk — rendkívül változatosak lehetnek, mindazáltal vala-
mennyi típus meghatározott logikai formára vezethető vissza, melyeket egykor a topika, 
illetve a retorikai invenció tárgyalt. Ezek részletezése nem áll módunkban (a toposzok 
rendszerét tekintve egyébként sem alakult ki egységes állásfoglalás a történelem folya-
mán), csupán lehetséges irodalmi felhasználásukra idézünk egy példát. Petőfi Nemzeti 
dalában az első sor mozgósító felhívása egy nyomban utána megfogalmazott alapdilemmá-
ból, a rabság és a szabadság közötti választásból származik, amely egyben a költemény 
alapértékpárja is. A „Rabok legyünk, vagy szabadok? " szónoki kérdés ugyan, hiszen a 
szabadság választása Petőfi szemszögéből nézve még a nyomor vagy a halál kockázata 
mellett is evidens (vö. A kutyák dala és A farkasok dala), ezt azonban mások számára 
bizonyítani kell, vagyis a mozgósításhoz érvek kellenek. 

Az első érvet a nem-hasonlóság (dissimilitudo) toposzából veszi: mi rabok vagyunk, 
őseink szabadon éltek. Erre épül a következő hipotetikus szillogizmus: akik szabadon 
éltek, rabságban holtukban sem nyugodhatnak; ősapáink tehát (akik szabadon éltek) nem 
nyugodhatnak. A tennivaló kimondásáig vezető további lépcsőfokok hiányoznak, melye-
ket egyébként nem is kér senki számon a költőtől, annyira nyilvánvalóak. Az enthimema-
tikus érvelésre köztudottan nemcsak az jellemző, hogy a premisszák vélemény-jellegűek, 
hanem az is, hogy (a szónoki beszédben, de különösen a költészetben) ezeknek a 
premisszáknak csak egy töredéke van jelen a szövegben. Fölösleges, sőt nevetségesen 
iskolás lett volna tehát beleszőni, hogy „mindenki szeretné, ha ősei békében nyugodná-
nak, miután azonban ez szolgaföldben lehetetlen, fel kell szabadítani ezt a földet". A 
harmadik strófa az ellentét (contraria) toposzára épül: aki nem kész harcolni a szabadsá-
gért, az „sehonnai bitang ember"; a pozitív értéket tehát az képviseli, aki kész erre a 
harcra. A következő versszak szillogizmusa a hasonlítás (comparatio) toposzából merít 
érvet, amelyet költői szempontból különösen az emel ki, hogy az alapellentétet metoni-
mikus megfelelőik jelenítik meg. Az érvelés egyébként a második versszakéhoz hasonlóan 
történik: ha a kard értékesebb a láncnál, s mi mégis láncot hordunk, akkor a kevésbé 
értékeset hordjuk; mivel mindenki természetes módon ennek ellenkezőjére törekszik, csak 
az a megoldás marad, hogy a kardot válassza. Az utolsó két versszak érvei a következmény 
(consecutio) toposzából valók: a visszaszerzett hírnév és az utókor hálája értékes dolgok 
lévén, előzményük vagy okuk, a szabadságért vívott harc is az. 

összefoglalásképpen megállapítható, hogy a retorikai elemzésnek ez az iskolája az 
irodalmi jelenséget mint a szerző, a mű és a befogadó közötti kölcsönhatást vizsgálja, 
aminek megfelelően a műalkotást nem esztétikai tárgynak, hanem az emberi kommuniká-
ció művészi eszközökkel történő folyamatának tekinti. A mű önmagában véve nem 
érdekli, inkább a funkciójára kíváncsi. Ez a módszer természetszerűen elsősorban a 
didaktikus és a propagandisztikus irodalom elemzésében célravezető, amelyekben a taní-
tás vagy a meggyőzés valamilyen formája (az esdeklő szerelmi lírától a buzdító forradalmi 
költészetig) jelen van, tágabb értelemben azonban - miután tulajdonképpen minden 
szöveg kommunikáció, amelynek megírásában végső formájában korának társadalmi, 
szociológiai, irodalmi stb. normái és „visszajelzései" szerepet játszottak — a retorikai 
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szituációból való kiindulás minden mű elemzését értékes szemponttal gazdagítja. Talán 
mondanunk sem kell, hogy ez a módszer nem a klasszikus retorika, nem a cicerói vagy 
quintilianusi receptek mechanikus átvételéből és irodalmi alkalmazásából áll. Nem vitás, 
hogy alkalmanként ezek is sok segítséget nyújthatnak, különösen az olyan művek elemzé-
sében, amelyeknek keletkezési korára, a kor művelődésére ez a retorika erős befolyást 
gyakorolt (nagyjából a középkortól a XVIII. század végéig): alá kell azonban húzni, hogy 
egy ilyen elemzés csak filológiai szempontból lehet érdekes. A javasolt retorikai elemzés 
nem kötődik semmiféle dogmához, egyszer s mindenkorra rögzített rendszerhez, modell-
hez vagy sémához: mint a kommunikáció- és argumentációelmélet függvénye, e tudomá-
nyok változásait követve fejlődik dinamikusan. 

* 

Az európai, közelebbről nyugat-európai iskola, amelyet a hatvanas évek közepétől 
neoretorikának neveznek, egészen más utakon jár. Az irodalmi műben nem eszközt, 
hanem végcélt lát, olyan tárgyat, melyet bizonyos nyelvi sajátosságok különböztetnek 
meg más műtárgyaktól. R. Barthes így fogalmazta ezt meg 1967-ben: ,Az irodalmi mű 
olyan elemeket tartalmaz, amelyek nem kizárólagosan irodalmiak; nyomban idézek is 
közülük egyet, mert a tömegkommunikációs eszközök fejlődése ma már lehetővé teszi, 
hogy csalhatatlanul felismerhessük a filmekben, a képregényekben, s talán még a napi 
hírekben is, egyszóval máshol, mint a regényben: ez pedig az elbeszélés, a történet, a 
tartalmi kivonat ( . . . ) . Az irodalom azonban - e cselekményelem mellett, amelyben más 
művészetekkel osztozik — egy olyan elemmel is rendelkezik, mely kifejezetten meghatá-
rozza: ez pedig a nyelvezet. Ezt a specifikus elemet már az orosz formalista iskola 
igyekezett különválasztani és vizsgálni, lityeratumoszty, „irodalmiság" néven. Jakobson 
poétikának nevezi; a poétika olyan elemzés, melynek révén válaszolni lehet erre a 
kérdésre: mi tesz egy verbális üzenetet műalkotássá? Részemről éppen ezt a specifikus 
elemet nevezném retorikának, hogy a poétika semmiképp se szűküljön a költészetre, hogy 
éreztessük: itt egy minden műfajra, prózára és versekre nézve egyaránt közös nyelvezet 
általános síkjáról van szó." 

Az irodalmi művet tehát ez a felfogás is üzenetnek tekinti, a szó kommunikációelmé-
leti értelmében, a feladó és a címzett azonban már a fikció szintjén sem érdekli: csak a mű 
szövegére figyel, illetve azokra a nyelvi jegyekre, amelyek ezt a szöveget irodalmivá tették, 
s amelyek mögött a szöveg „igazi" jelentése lappang. Mert maga az irodalmi szöveg 
természetesen nem közvetlenül fejezi ki mondanivalóját, ahogyan például a tudományos 
nyelv teszi, hanem áttételesen, bizonyos retorikai eszközök meditációja segítségével. A 
tudományos nyelv jelei a nyelvnek csak a denotativ síkját veszik igénybe, egy jelentőnek 
ideális esetben csak egy jelentett felel meg, az, amelyet a konvenció vagy valamilyen 
definíció megszabott számára. A buborék hangsor vagy betűsor a magyarban „folyadékba 
került légnemű anyagból keletkező apró gömb "-öt jelent, vagy ennek analógiájára „légbu-
borék"-ot, „szappanbuborék"-ot. Az irodalmi nyelvben azonban áttételesen jelentheti 
mindazt, ami törékeny és múlandó, például a „világ"ot. Ez esetben a „világ" jelentésű 
buborék szó már szótári jelentéséhez viszonyítva valami többletjelentést is hordoz, egyfe-
lől azt, hogy ez a „világ" törékeny és múlandó, másfelől pedig, hogy aki ezt az alakzatot 
használja, valamilyen meghatározott oknál fogva pesszimisztikusnak látja a világot. Az 
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alakzatokkal élő irodalmi nyelv tehát erősen konnotatív, vagyis egy olyan jelrendszer 
része, amely a denotativ síkra ráépülve, annek jeleit (jelentő és jelentett együttesét) csak 
egy következő sík jelentőinek tekinti, amelynek jelentettjét speciális feltételektől teszi 
függővé. Barthes a konnotatív rendszer jelentőit a retorikával, jelentettjeit pedig azzal az 
„ideológiá"-val azonosítja, amely megfogalmazása szerint „szoros kapcsolatban van a 
kultúrával, a tudással, a történelemmel": 

denotáció = 

konnotáció = 

jelentő jelentett 
(buborék) (világ) 

jelentő jelentett 
(alakzat) (pesszimizmus) 

RETORIKA IDEOLÓGIA 

Ezzel a retorikai elemzés pusztán formálissá vált ugyan, de határozott korlátok közé is 
szorult: eleve lemond arról, hogy az irodalmi jelenségről önmagában véve is elégséges 
magyarázatot nyújthat, beéri az „üzenet" leírásával, s a tulajdonképpeni jelentés kiváltó-
dásához és az értékítélet megalkotásához szükségesnek tartja még, hogy ezt a formális 
rendszert kapcsolatba hozzuk „azzal a társadalommal és történelemmel, amely termeli és 
fogyasztja". Ezt az utat követik a liége-i retorikusok is, akik a metaboláknak nevezett 
retorikai alakzatokat stimulusoknak, üres kereteknek tekintik, ezek a stimulusok pedig 
csak szükséges, de nem elégséges feltételei a történelmi, politikai, szociológiai és pszichi-
kai tényezőktől egyaránt függő esztétikai benyomásnak. Ez a retorika „nyilván nem fog 
magyarázatot adni arra, hogy egy szöveg miért hatásos, azt azonban megmondhatja, hogy 
miért szöveg egy szöveg, vagyis melyek azok a nyelvi jegyek, amelyek az irodalmat 
jellemzik". Elismerik tehát, hogy a poézis vagy az irodalmiság nem meríthető ki ezen a 
retorikai szinten (ahogy Jakobson is elismerte, hogy a nyelv poétikai funkciója nem 
azonos a költészettel), ugyanakkor arról is meg vannak győződve, hogy metabolák nélkül 
sincs költészet. 

Alakzatoknak vagy metaboláknak természetesen nemcsak a trópusok minősülnek, 
vagyis azok a jelek, amelyek valamilyen jelentésváltozáson mentek keresztül. Metabola a 
jelentőnek (szó vagy mondat jelentőjének) mindennemű deviációja is, mint például 
buborék vagy Dermedt álom minden tettünk /s minden álmunk dermedt tett (Ady). 
Végeredményben tehát négy alakzatosztályt kapunk, amennyiben a szónak és a szókap-
csolatnak egyaránt változhat a jelentője és a jelentettje is: 

jelentő jelentett 

szó metaplazmus 
(hangalakzat) 

metaszeméma 
(szóalakzat) 

szókapcsolat metataxis 
(mondatalakzat) 

metalogizmus 
(gondolatalakzat) 
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Ezek az osztályok együttesen igen nagyszámú lehetséges alakzatot tartalmaznak, melye-
ket részben, bár távolról sem egységesen, már a régi retorikák is azonosítottak, illetve 
meghatároztak. A metaplazmusok sorában ilyen az aferézis, a szinkópa, az apokópa vagy 
a protézis, de tulajdonképpen ide tartoznak egyes verstani alakzatok is, mint például az 
alliteráció vagy a rím, melyek hozzáadásos ismétlődő metaplazmusoknak tekinthetők. 
Metataxis például a zeugma, az asszindeton, az anakoluton vagy a kiazmus, de a verstani 
metrika is a szókapcsolatok jelentőjét érinti. Metaszeméma a metafora, a szinekdoché, a 
metonimia vagy az oximoron. Metalogizmus a litotész, a hiperbola, az irónia vagy az 
allegória. (A magyarban az alakzatok nevének helyesírására nem alakult ki egységes 
gyakorlat.) Ezeknek száma tetszés szerint növelhető az eddig ismert kb. száz figurán túl is, 
ez azonban sem a retorikai kutatásnak, sem a retorika oktatásának nem lehet célja. 
Mindkét területen sokkal fontosabb azoknak az elveknek a megértése, amelyek a külön-
féle osztályok, alosztályok és csoportok létrejöttét irányítják, lényegüket meghatározzák. 
Első helyen mindjárt az, hogy a morfológiai és szemantikai egységekkel — a fonémákkal 
vagy grafémákkal, betűkkel vagy szótagokkal, illetve a szémákkal — három alapművelet 
végezhető el az egyes szavakon vagy mondatokon belül: hozzáadás, elvétel és helyettesí-
tés. Mindhárom lehet részleges vagy teljes, illetve egyszeri vagy ismételt. Mindehhez 
képest másodrendű csupán, hogy például a metaplazmusokban a normatív alakhoz képest 
észlelt változás a szó elejére, belsejére vagy végére esik-e. Fontos viszont annak tudatosí-
tása, hogy az alakzatok ritkán fordulnak elő tisztán. Általában kombinálódnak egymással: 
egy hasonlat szinte minden esetben zeugma és hiperbola is, sőt, ezzel egyidőben bármelyik 
metaplazmikus vagy a verstanból ismert metrikus deviáció hordozója is lehet. 

A modern retorikai elemzés természetesen nem az alakzatoknak a műből való kisze-
melgetéséből áll, ahogyan a modem költészet sem valamilyen költői mondanivalónak 
alakzatokkal történő felékesítése. „A régi retorika csupán ékességnek és mesterkélt 
dolognak tekintette azokat az alakzatokat és kapcsolatokat, melyekben a költészet, 
folytonos finomodása eredményeként, végre tárgyának lényegét találta meg" (Valéry). A 
kezdő szövegelemző számára ugyan kétségtelenül nagy haszonnal jár, ha megtanulja, mi 
mindenre érdemes figyelnie egy irodalmi alkotásban, mert nem tagadható, hogy egy 
költeményben még a metaplazmikus (olykor közönséges helyesírási) deviációknak is 
fontos poétikai funkciójuk lehet. Példa erre Füst Milán egész költészete, amelyben -
szabad versekről lévén szó — a metaplazmusok biztosítják azokat a formális esztétikai 
effektusokat, melyek a klasszikus verselésben a rímből vagy a sormértékből fakadtak: 

„S ha nektek más nem voltam is — egy gyengéd pillantás talán, 
mely egyre csak búcsúzik tőletek, 

És azért simogat, hogy emlékekép elvihesse, milyen volt az 
arcotok? " 

(Barátaimhoz!) 

A simogat és a milyen hozzáadásos, a búcsúzik és az emlékekép elhagyásos metaplazmus, 
melyeknek - az utolsó kivételével - még nevük sincs a retorikában, annyira sajátosan 
magyar alakzatok (az emlékekép apokópa, amely ha helyesírástörténetileg nézzük, akár 
archaizmusnak is tekinthető). Fel kell figyelnünk ezen kívül még arra, hogy a mely ugyan 
szinkronikusan nem számít aferézisnek (szó eleji hangzóelhagyás), mégiscsak érdekes és 
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poétikailag releváns, hogy Füst csak a verseiben használja a névmásnak ezt a rövid alakját, 
prózájában kevés kivétellel amely-e ket találunk. De metaplazmikus természetű a s-és 
kettős alak is, melyekkel ráadásul Füst Milán igen sok sorát vagy mondatát kezdi, s 
amelyeknek ritmikus használata hol alliterációt, hol anafórát, hol poliszindetont eredmé-
nyez. Végül e témakörbe tartoznak az idézett sorok potenciális metaplazmusai is (nek-
tek-néktek, gyengéd-gyöngéd stb.), különösen, ha figyelembe vesszük a költő egyéb 
műveit. 

A költészet és az irodalom lényegéhez azonban a szemantikai alakzatok elemzése révén 
kerülünk közelebb. A metafora s általában az analógia poézisteremtő ereje közhelyszámba 
megy, s kifejtett metalogikus változatai, a parabola, a fabula, a példázatos elbeszélés 
funkcionális analízisével magát az irodalmat, az irodalmi jelenség természetét is meghatá-
rozhatjuk. A retorikusok figyelme ennek megfelelően egyre inkább a költeményen mint 
zárt szövegegységen belüli jelentésváltozások felé, az egyes jelentéssíkok polifóniája felé, s 
az ezt tárgyaló szemantikai izotópiaelmélet felé fordult, amely az utóbbi években a 
konnotatív szemiotika, azon belül a retorikai szempontú irodalomelmélet középpontjába 
került. Az izotópia egy szemantikai egységnek azon sajátossága, amely egy szöveg kohe-
renciáját, jelentésbeli egységét, egyértelműségét biztosítja. Egy adott nyelvi egységnek 
több izotópiája is lehet, és megesik, hogy a kontextus nem választja szét őket, nem oldja 
fel bizonyos szavak két- vagy többértelműségét, mégpedig szándékosan, hiszen pontosan 
ezen a kétértelműségen alapul a humoros szövegek, a viccek egy része, vagy a vígjátékok, 
bohózatok félreértésen nyugvó megannyi jelenete. A „szellemi gyönyörűség" abban rejlik, 
hogy a homogénnak hitt elbeszélésen belül két különböző izotópiát fedezünk fel, melyek 
hierarchikusan és polifonikusan egymásra épülnek. Eszerint a szöveg lineárisan legalább 
kétféleképpen olvasható, a költői olvasathoz azonban ezeknek az autonóm jelentéssíkok-
nàk tabuláris, szimultán összeolvasása vezet. Olyan ez, mint a partitúraolvasás: a szólamo-
kat külön is végig kell tanulmányozni, de a művet mégis csak akkor kapjuk meg, amikor a 
szólamok együtt hangzanak fel, a fődallamhoz más dallamok, harmóniák is csatlakoznak, 
finomítva, sőt olykor meghatározva annak tulajdonképpeni jelentését. A tabuláris olvasás » 
„annyiban ellentéte a lineáris olvasásnak, hogy ez utóbbi terméke, és hogy egy másfajta 
újraolvasást tesz lehetővé: az izotópiákat ebben együttesen lehet megragadni és stabili-
zálni. Ez azt is jelenti, hogy itt már nem számít sem a különböző izotópiák megragadásá-
nak sorrendje, sem pedig azoknak a műveleteknek a sorrendje, amelyeknek segítségével az 
izotópiákat újraértékeltük és körülhatároltuk" (p-csoport). Vegyünk egy konkrét példát, 
József Attila Favágó c. versét. 

Vágom a fát hűvös halomba, 
fényesül a görcse sikongva, 
zúzmara hull szárnyas hajamra, 
csiklándani benyúl nyakamba — 

bársonyon futnak perceim. 

Fönn, fönn a fagy baltája villog, 
szikrázik föld, ég, szem, a homlok, 
hajnal suhint, forgács-fény röppen -
amott is vág egy s dörmög közben: 

tövit töröm s a gallya jut. 
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— Ejh, döntsd a tőkét, ne siránkozz, 
ne szisszenj minden kis szilánkhoz! 
Ha odasujtsz körül a sorshoz, 
az úri pusztaság rikoltoz -

a széles fejsze mosolyog. 

A költemény címe eleve kijelöl egy olvasási lehetőséget, melynek alapja a favágás izotópi-
ája. Ennek szemantikai disztribúciós vonzáskörébe az első két strófa egész sor eleme 
tartozik, melyek mintegy konfirmálják ezt az izotópiát, és az egyértelmű olvasást valóban 
lehetővé teszik: vágni, fa, halom, görcs, balta, suhintani, forgács, tő, gally, törni. Míg tehát 
a harmadik versszakhoz nem érkezünk, a szöveg koherenciáját tulajdonképpen semmi 
nem töri meg, s a hűvös halom alliterációja vagy a sikongó görcs megszemélyesítése 
valóban csak „ráaggatott ékességekének tűnnek ezen a jelentéssíkon. Ehhez az izotópiá-
hoz mintegy kiegészítésképpen járul egy másik: a télé (zúzmara, fagy), amely azonban 
nem hoz minőségi változást, legfeljebb az újraolvasás során a hűvös halomból utólag 
hipallagét csinál. Ez azonban továbbra is „csak retorika", alakzatszemelgetés, melyeknek 
megvan ugyan a maguk formális szépsége, de a szöveg polifóniájához, a költemény igazi 
jelentéséhez nem sok közük van. 

A fordulatot, egy minőségileg új izotópia megjelenését és végső érvényesülését a 
harmadik versszak hozza meg. Egyes lexikai elemek változatlanul jól illeszkednek ugyan 
az eddigi alapizotópiába (tőke, szilánk, odasújtani, fejsze), megerősítve, lineárisan teljessé 
és koherenssé téve az első olvasatot, más elemek viszont a kétértelmű (két jelentettet 
hordozó) döntsd a tőkét nem a favágással kapcsolatos jelentését támogatják. S mivel ezek 
az elemek az utolsó három sorban sűrűsödnek, erősen ebben-az irányban határozzák meg 
a költemény tulajdonképpeni értelmét. Ha viszont a tőke döntését mint a tőkés társada-
lom döntését tesszük meg alapizotópiának (a tőke történetileg metonimia ugyan, ám 
ebben a politikai és poétikai jelentésrendszerben szinkronikusan első jelentésben jelöli a 
kapitalizmust, vö. „Törékeny termetét e tőke megtörte"), akkor a költeménynek ebben a 
második lineáris olvasatában az első olvasat elemei csak áttételesen jelentik azt, amit az új 
izotöpia koherenciája megkíván tőlük. Tehát a favágó jelentőnek már nem a „favágó" 
jelentett felel meg, hanem a „munkás", a „proletár" vagy a „kizsákmányolt" (partikulari-
záló szinekdoché), a vágom a fát jelentőnek a „végzem a munkám" (ugyanilyen szinek-
doché), és így tovább. Ez az elemzés egyben a szövegben lappangó látszólagos logikai 
törést is korrigálja. A „fa", „tő" és „tőke" jelentetteknek ugyanis az egyértelműség 
érdekében ugyanahhoz az izotópiához kellene tartozniuk. Ám a vers e tekintetben mintha 
nem lenne következetes: а fa és а tő csakis a „munká"-t jelentheti, amelyből a munkásnak 
töredéknyi haszon (gally) jut, a töke két jelentése közül viszont egyik sem felel meg 
ennek. Nincs más megoldás, mint hogy a „tőkés társadalom" helyett a vele metonimikus 
kapcsolatban álló „tőkés termelés" jelentéssel ruházzuk fel, pontosabban hogy ezt olvas-
suk ki a szövegből. így válik csak világossá a vágom a fát, a tó vit töröm és a döntsd a 
tőkét szemantikai ekvivalenciája, a tőkés termelés jellemzésének és a megszüntetésére 
irányuló felhívásnak egysége, illetve mindennek metaforikus kifejezése: 
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„munkás" 
,munkát végezni" 

Ennyi első megközelítésképpen talán elég is az „európai" módszer bemutatásához, 
amely mint látható, valójában közelebb áll a hermeneutikához, mint a retorikához (mivel 
a szöveget nem az „előállítás", hanem a „befogadás" oldaláról közelíti meg). További 
részletezés helyett arra hadd hívjuk fel inkább a figyelmet, mennyire nem összeférhetetlen 
egymással a fentiekben ismertetett két iskola. Egy komplex retorikai elemzéshez az 
irodalmi szöveg szituációjának, céljának, és a hatás logikai eszközeinek feltárása ugyanúgy 
hozzátartozik, mint annak megvizsgálása, hogy a jelentés milyen sajátosan irodalmi 
(poétikai-stilisztikai) formákon keresztül manifesztálódik. Az előbbi József Attila-vers a 
meggyőzés, az agitálás, az érvelés szónoki folyamata szemszögéből is elemezhető, ugyan-
akkor a Nemzeti dalban sem tanácsos eltekinteni azoktól a formális nyelvi jegyektől, 
amelyek voltaképpen ezt a költeményt egy egyszerű szónoki beszédtől megkülönböztetik, 
amelyek valahogyan mégiscsak az irodalmiság hordozói. Egy egyszerű közlő vagy meg-
győző funkciójú egyizotópids beszédet adott szocio-kulturális közegben, adott értékrend-
szerben „ráaggatott" díszekkel, a verseléssel vagy az alakzatokkal is irodalmivá lehet 
tenni. Máshol vagy más korban ez kevés, az irodalmisághoz inkább jelentésbeli polifóni-
ára, többizotópiásságra van szükség, amely látszólag jól megvan alakzatok nélkül is, ám az 
ilyen szöveg a maga egészében alakzat. Ahhoz azonban, hogy az olvasó alakzatnak is 
érezze, kell valamilyen jel, kapcsoló, amolyan kuplungféle, amelyet mi modalizátornak 
nevezünk, és amelynek az a szerepe, hogy egy szöveg felszíni, denotativ jelentését egy 
másik jelentéssíkra váltsa át. A retorikai elemzésnek mindenekelőtt ezt kell megkeresnie, 
hogy belőle kiindulva és a szükséges transzformációkat elvégezve a szöveg igazi mondani-
valóját meghatározhassa. Annak eldöntése, hogy irodalmi szempontból melyik szöveg 
értékesebb a másiknál, a feldíszített-e vagy a többjelentésű, nem a retorikára tartozik. 
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ERDÖDY EDIT 

AZ ÉRTÉKORIENTÁCIÓS ELEMZÉSEK I—III. SOROZATÁNAK 
NÉHÁNY TANULSÁGA* 

Az Értékek és eszmények változása a felszabadulás utáni magyar irodalomban téma 
keretében értékorientációs novellaelemzéseket végeztünk; irodalmi művek alapján kísérel-
tük meg a társadalmi tudat változásainak feltérképezését. Az elemzéshez az elmúlt 30 év 
magyar történelmének jellegzetes, reprezentatív korszakaiból válogattunk novellákat; ezek 
szolgáltak az Értékorientációs elemzések I—III. sorozatának anyagául. Ezek az elemzés-
sorozatok legfőképpen a megfelelő módszer induktív módon való kikísérletezését, ki-
alakítását segítették; az anyag szűkössége és a módszer kialakulatlansága miatt az itt 
feltárt eredmények csak bizonyos fenntartással kezelhetőek. (A módszerrel kapcsolatban 
ld.: Irodalom és társadalmi érték. Bevezetés az értékorientációs novellaelemzés módszer-
tanába c. tanulmányt, Literatura, 1979. 4. sz.) 

Ha mégis általános jellegű következtetéseket kísérelünk meg levonni az alábbiakban az 
eddigi elemzések alapján, azt csupán hipotézisként, feltevésként tehetjük. Feltehető, hogy 
a további, nagyobb volumenű elemzéssorozatok, melyek már a tudományos egzaktság 
követelményeinek is megfelelő módszerrel készülnek, módosítani, vagy legalábbis árnyalni 
fogják az itt kialakított összképet. 

A tanulmányban előforduló számadatok — a fenti okok miatt — nem matematikai 
pontosságúak, csupán a könnyebb viszonyítás érdekében használjuk őket. 

Az Értékorientációs novellaelemzések I., II. és III. sorozatának munkálataiban a 
következő kutatók vettek részt: Buda Béla, Erdélyi Ildikó, Erdődy Edit, Gondos Ernő, 
Kamarás István, Kenyeres Zoltán, Kis Pintér Imre, Körmendy Mariann, Mérei Ferenc, 
Nagy András, Rónay László, Sebestyén Nóra, Somlai Péter, R. Takács Olga és Veres 
András. A munka Kenyeres Zoltán vezetésével folyt; a módszer kialakításában nagy 
segítségünkre volt Mérei Ferenc. 

A) A KOALÍCIÓ IDŐSZAKA (1946-47) 

A vizsgált novellák: Ottlik Géza: A rakparton; Sőtér István: Budai átkelés; Nagy Lajos: 
A tolvaj macska; Szabó Pál: Most és mindörökké; Örkény István: Szédülés. 

*Az MTA Irodalomtudományi Intézetében Kenyeres Zoltán vezetésével működő Értéktudományi 
Kutatócsoport munkája keretében készült nagyobb tanulmány részlete. 
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1. Legfontosabb dimenziók és értékcsoportok 

Ebben a korszakban az erkölcsi értékek csoportja játszik vezető szerepet (előfordulási 
arányuk 17%). Az öt novella közül háromban vezető érték a humanizmus; négyben az 
üldözöttekkel, diszkrimináltakkal való szolidaritás értéke — a fasizmus és a háború 
közelségének természetes erkölcsi visszahatását tükrözve. Többször megjelennek az önzet-
lenség, a bizalom, a tapintat értékei is. Ugyancsak a háború közelsége indokolja a vitális 
értékek igen hangsúlyos, bár számszerűen nem kimagasló (6%) jelenlétét: az élet-halál 
dimenzió három novellában domináns, kettőben megjelenik az életöröm értéke. A világ-
nézeti értékek előfordulása ebben a korszakban a legmagasabb (9%), — a legfontosabb 
dimenzió: az optimizmus - pesszimizmus, valamint a kommunista világnézet értéke. Az 
életmód-értékek az összes érték 24%-át teszik ki: ez az összes korszak közül a legkisebb 
arányszám. (Bár az eltérések nem nagyok.) Az életmód-értékekhez tartozik, de politikai-
világnézeti meghatározottságú a régi élet - új élet átfogó értékdimenziója, valamint a 
változás-változatlanság dimenzió. Előfordulási számát tekintve vezető helyen áll a bizton-
ság-bizonytalanság dimenzió. Hangsúlyozandó, hogy a biztonság itt elsősorban nem 
anyagi biztonságot jelent, hanem egzisztenciális biztonságot, a személyiség egyensúlyát, az 
életvezetés kiegyensúlyozottságát. Megemlítendő még az életmódértékek közül a hivatás 
(3); a karrier, a kényelem és az erotika értékei. A karrier mindig negatív előjellel jelenik 
meg; a kényelem pedig ambivalens. Mindkét dimenzió mindössze egy-egy novellában 
játszik szerepet. 

Viszonylag kisszámú (7%) a gazdasági értékek előfordulási aránya: két-két novellában 
jelenik meg az anyagi javak (tulajdon) értéke, illetve a munka mint gazdasági érték. Az 
anyagi javak értéke negatív előjellel szerepel; negatív személyiségértékkel (önzés, kapzsi-
ság) kapcsolódva össze. A munka több ízben és hangsúlyosabban szerepel mint életmód-
és személyiségérték: mint értelmiségi vagy művészi tevékenység, mely kiteljesíti a 
személyiséget és megszabja az életmód kereteit is; tehát hivatásként. (Két novella főhőse 
művész, kettőé pedig orvos.) 

Az ismeret-értékek közül (4,5%) a racionalizmus-irracionalizmus dimenzió érdemel 
említést, mely a Nagy Lajos-novella egyik vezető értékdimenziója. Szoros szövetségben áll 
a humánum-embertelenség dimenzióval; feltételezve, hogy a racionális gondolkodás 
együttjárója a humánus cselekvés, a racionalizmus hiánya pedig embertelenséghez, kegyet-
lenséghez vezethet. Az esztétikai értékek közül a szépség (mint női szépség) minden 
novellában feltűnik, alárendelt helyzetben. 

2. Az értékalakzat jellemzői, az értékképzés módja 

Legfontosabb — és általánosíthatónak tűnő — tanulsága az elemzéseknek, hogy az 
1945—46-os korszak novelláinak értékszerkezete erősen polarizált; mely polarizáltságot a 
szereplő személyek hordozzák. Világosan elkülöníthető, szétválasztható tehát a pozitív és 
negatív értéktartomány; a pozitív értékeket egyértelműen pozitív hősök testesítik meg, a 
negatív értékeket a negatív szereplők. A hősök azonban nem sematikusan, egysíkúan 
testesítik meg ezeket az értékeket, hanem erkölcsi konfliktuson jutva keresztül, mely 
választásra kényszeríti őket a pozitív, illetve negatív értéktartomány között. Sőtér: Budai 
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átkelés című novellájában Jámbrik, a kommunista zenész kerül konfliktushelyzetbe: a 
gyors érvényesülés (karrier) és a humanista segítségnyújtás (szolidaritás) dimenziói közül 
az utóbbit választja, az előbbi rovására. Ottlik Géza színész-hőse a „régi élet" — melyet 
komfort, kényelem, zárt, polgári életvezetés, biztonságra törekvés jellemez — és az„új 
élet": egy nyitottabb, bizonytalanabb, az anyagi- és presztízsértékeket alárendelő művész-
bohém életforma között az utóbbit választja; megőrizve, és a művészi alkotásba bele-
olvasztva a régi élet megőrzésére méltó értékeit is. Ugyancsak egyértelmű a Nagy Lajos-
novella értékalakzata is; egy humánus és egy antihumánus értékrend áll szemben egymással 
— a negatív oldalon az önzés, közöny, kapzsiság, irracionális gyűlölet értékeivel. Igaz 
ugyan, hogy a pozitív értéktartományt csak egyetlen szereplő képviseli — az sem erő-
teljesen —, anegatív mező viszont bővelkedik a reprezentáns szereplőkben. A műalkotás-
egész által kifejtett állásfoglalás mégis félreérthetetlenül a racionalizmuson alapuló huma-
nizmus mellett tesz hitet, felnagyítva a pozitív tartomány jövőbeni perspektíváit. 

Olyan példánk is akad ebből az időszakból, mely egy homogén csoportot állít pozitív 
hősnek: Szabó Pál írásában maga a hatalomra jutott nép a főszereplő: a legfőbb érték, 
melyet képvisel, a szabadság, amely közvetlen népi akaratként jelenik meg, azonban a 
műit és az azt képviselő (egyetlen) szereplő negatív értéktartományával, melyben a 
függőség, kiszolgáltatottság, az űri kiváltságok mellett az élet élvezetének, a hedonista 
életvezetésnek egyértelműen negatív előjelű értéke is megtalálható. 

Jellemző tehát a kor novellisztikájának értékképzésére, hogy az értékeket a szereplő 
cselekedetei, döntései közvetítik; a pozitív hős értékalakzata a műalkotás-egész intencióit, 
„mondanivalóját" is — legtöbb esetben — képviseli. (Logikus következményeként annak, 
hogy az uralkodó előadásszint az „intentio recta"). A jellemző értékalakzat hierarchikus 
felépítésű, erősen polarizált értékdimenziókat tartalmaz. Kevés az ambivalens megjelenésű 
érték; a semleges értékkezelés ismeretlen. Az értékhierarchia csúcsán a humánum erkölcsi 
értéke áll. 

B) A „SZEMÉLYI KULTUSZ" ÉVEI. 

A vizsgált novellák: Fekete Gyula: Küzdelem; Cseres Tibor: A juhász meg az ő bojtárja; 
Galgóczi Erzsébet: Számítások; Nagy Lajos: Az ember és a kutya; Örkény István: Lila 
tinta. 

1. A legfontosabb dimenziók és értékcsoportok 

Második korszakunk az irodalmi sematizmus időszakára esik; az elemzettek közül négy 
tekinthető tipikusan sematikus írásnak, kivétel csak Nagy Lajos novellája: Az ember és a 
kutya. 

A novellák általános, minden mást alárendelő értékdimenziója a régi élet-új élet 
politikai jellegű dimenziója, mely minősíti a megjelenített — elsősorban életmód, másod-
sorban erkölcsi és világnézeti — értékeket. Ez a dimenzió az öt novella közül háromban az 
egyéni gazdálkodás (meghaladni való múlt) - közös gazdálkodás - városi munkásélet 
(jövő) fejlődésvonalához igazodik. 

520 



Az előző korszakhoz viszonyítva erőteljesen csökken, és elveszti vezető szerepét az 
erkölcsi értékek csoportja (12%). A vitális értékcsoport ugyan számszerű növekedést 
mutat, de jelentősége erősen visszaesik. Csökken a személyiség- és meglepő módon a 
politikai értékek száma (12, ill. 6%). A politikai értékek mintegy beleolvadnak a gazdasági 
és világnézeti értékek csoportjába; önállóan alig jelennek meg. (Érthetővé válik ez az első 
pillantásra meglepőnek tűnő adat, ha meggondoljuk, hogy ezek a novellák nem érinthették 
pl. a szabadság vagy a demokrácia, az önkény vagy a hatalom problémáját. A szabadság és 
a demokrácia mintegy természetszerűen, evidenciaképpen van jelen a korszak novelláiban; 
biztosítéka és letéteményese az új, szocialista gazdálkodás és a szocialista világnézet. Több 
mint kétszeresére (15%) duzzad fel viszont a gazdasági értékcsoport, s ezen belül is 
különösen jelentőssé válik s az előző korszakhoz képest másféle értelmezést is kap a 
munka értéke. Bár nem vezető értékként, de mind az öt novellában megjelenik; kétség-
telenül a korszak egyik legfontosabb értékének kell minősítenünk. A régi élet-új élet 
politikai-gazdasági-életmódbeli meghatározottságú dimenzióján belül változtatja jelentését: 
a régi életben a munka kényszer, robot, akadálya az emberibb életnek (negatív pólus): az 
új életben viszont az emberi lényeghez tartozó tevékenység, mely a fejlődés forrása, 
gazdasági értékteremtő erő. A munka egyúttal az egyén életmódváltozásának - melynek 
az új élethez kapcsolódó legfontosabb értékdimenziói a személyes autonómia, a tanulás, 
a szórakozás, a kényelem - alapvető feltétele. A munka így leírható jelentésváltozása 
nagyrészt a falusi, paraszti munka, illetve a városi, gyári munka megjelenési formáihoz 
kötődik; az értékhierarchia csúcsán a gyári, városi munka, illetve az ehhez kapcsolódó 
városi életmód áll. A hagyományos paraszti munka területe az egyéni gazdálkodás, melyet 
a tulajdon, a szerzés és a kapzsiság negatív értékei jellemeznek. A kétfajta munka, illetve 
életmód között áll az értékhierarchiában a közös gazdálkodás, mely nem szünteti meg 
ugyan egy csapásra a nehéz paraszti munkát, de a technika (4 előfordulás) segítségével 
könnyebbé teszi, a tervezés, előrelátás (2 előfordulás), a közös gondolkodás megszünteti az 
egyéni gazdálkodók kiszolgáltatottságát. A munka itt erkölcsi értékmérő is; a közös 
gazdálkodásban a „becsületességet" a jó, lelkiismeretes munka jelenti, aki rossz munkás, 
lóg stb., az nem méltó a tagságra. 

Az öt közül három novellát jellemez ez az értékszerkezet. Külön említendő az Örkény-
novella, melynek csak színtere más, értékalakzata lényegében hasonló módon alakul: itt is 
vezető értékdimenzió a „régi élet-új élet"; a régi, kizsákmányoló osztály önzésen alapuló 
negatív értékrendje — életmódja, erkölcse - áll szemben az „új világ" diktálta erkölcsi 
követelményrendszerrel, melynek középpontjában a munka és a közösségi érdek értékei 
állnak. 

Kivételt képez a Nagy Lajos-novella értékalakzata; központi értékei a hatalom, függés, 
kiszolgáltatottság (autokratikus kapcsolatok), illetve a pozitív értéktartományban a 
humánum. Ez az egyetlen olyan vizsgált noyella ebben a korszakban, amelyben az erkölcsi 
értékek nem kerülnek függő, alárendelt helyzetbe a gazdasági-politikai értékektől. 

A jellegzetes értékalakzat egyik alapvető tulajdonsága tehát, hogy korábban független 
értékcsoportok gazdasági politikai értékeknek rendelődnek alá. így a személyiség-értékek 
közül legfontosabbá válik a fejlődőképesség, (öt előfordulás!), vagyis az egyén sikeres 
beilleszkedésére való képesség a közös gazdaság, illetve a gyári munka által támasztott új 
követelményekbe. Az erkölcsi értékek közül kiemelkedik az önzés-önzetlenség dimenzió 
(3 előfordulás), melyet a régi élet-új élet dimenziója polarizál. Örkény novellájában - a 
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kor jellegzetes értékalakzatán belül — árnyaltabban jelennek meg az erkölcsi értékek: bár 
itt is az új élet - közösségi erkölcs kontra régi élet - önzés alapképlete érvényesül, 
azonban megjelennek — a korszakban egyedülállóan — a lovagiasság, a fair play értékei; s 
igen hangsúlyosan a szerelem (személyiség-érték) és a szépség. Ez az átlagostól némileg 
elütő értékalakzat okozhatta a korabeli heves vitát, melyet a novella megjelenése kivál-
tQtt. 

A sematikus novellák értékkapcsolódását a formális okság elvének mindenek felett való 
érvényesülése jellemzi. Hiszen nem a pszichikum belső törvényszerűségei irányítják, 
mozgatják a cselekményt és az értékek megjelenését, hanem külső, az irodalom termé-
szetétől idegen megfontolások: a propagatív, agitatív célzatosság. 

3. Az értékalakzat jellemzői, az értékképzés módja 

Ebben az időszakban is a pozitív és a negatív értéktartomány erős különállása a 
jellemző; az értékek megjelenése egyértelmű, az ambivalencia ritka. A szereplők a 
pozitív, illetve a negatív oldalon helyezkednek el aszerint, hogyan viszonyulnak a társa-
dalmi haladáshoz, („űj élet") — melyet három novellában a közös gazdálkodás, illetve a 
gyári munkás életmód testesít meg. A negatív pólus az előző korszakhoz viszonyítva 
rendkívül szűk; egy novellában (A juhász meg az ő bojtárja) szinte teljesen hiányzik. A két 
pólus között helyezkednek el kezdetben a (novella elején) az ingadozók, bizonytalanok, 
akiket azonban fejlődőképességük átsegít a másik oldalra. Nincsen tulajdonképpeni 
erkölcsi konfliktus (választási lehetőség): az ingadozóknak csupán felkeli ismernie azt az 
evidenciaképpen megjelenő igazságot, hogy a közös gazdálkodás, illetve a gyári munka 
jobb, haladóbb, az egyén számára előnyösebb, mint az egyéni gazdálkodás. A novellák 
értékképzése az intentio recta elbeszélésmódnak megfelelően történik; a narrátor, illetve a 
műalkotás-egész által képviselt értékrend összeolvad, egybeesik a pozitív oldalon álló 
szereplők értékrendjével. (Kivétel a Nagy Lajos-novella; itt az értékszerkezet komplex 
módon szerveződik). 

C) A KONSZOLIDÁCIÓ ÉVEI (1966-67) 

A vizsgált novellák: Lázár Ervin: A doktor víkendje; Csurka István: Ecce homo; Nádas 
Péter: Sanyika; Vészi Endre: Füstszagúak; Örkény István: Magyar Pantheon. 

1. Legfontosabb értékdimenziók és csoportok 

A korszak novelláiban sokkal kevesebb közös értéket, általánosan jellemző érték-
dimenziót mutattak ki az elemzések, mint az előző két korszak novelláiban. Általánosan 
jellemzőnek csak azt a jelenséget tekinthetjük, hogy a negatív értékmező megnövekszik; a 
pozitív értékek legtöbb esetben csak a negatívumok tagadásaként vannak jelen. 

Az előző korszakhoz viszonyítva duplájára nő az erkölcsi értékek száma (23%), és 
növekszik a személyiség-értékek súlya. A politikai értékek aránya is kétszerese az előző 
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korszaknak. Erőteljesen csökken a gazdasági értékek száma. Gazdasági és világnézeti érték 
mindössze egy-egy novellában jelenik meg (Vészi: Füstszagúak, ill. Csurka: Ecce homo). A 
politikai értékekre jellemző, hogy mindig erkölcsi színezettel mutatkoznak, vagyis a 
politikai értékek csoportja kapcsolódik az erkölcsi értékek csoportjához. Két novellában 
az életmód értékei (29%) állnak a középpontban, szintén szoros összefüggésben az 
erkölcsi értékekkel. A „hogyan élni" kérdése tehát ismét erőteljesen felvetődik; de amíg a 
felszabadulás után a kommunista világnézet, a változások, az új világ igenlése adott ehhez 
iránytűt; 51-52-ben szintén a haladás, az új élet vállalása (ami azonban egyet jelentett a 
korabeli gazdasági programok feltétel nélküli elfogadásával) - addig 1966-67-ben eltűnni 
látszik mind a világnézeti, mind a politikai értékek orientáló szerepe, s helyükbe erkölcsi 
értékek lépnek. 

Az értékek nagy szóródását mutatja, hogy egyetlen olyan értékdimenziót mutatnak ki 
az elemzések, mely három novellában is megjelenik. (A többi dimenzió egy, legfeljebb két 
novellában található meg). Ez a hatalom-hatalmaskodás dimenzió, mely különböző 
kontextusban és társadalmi környezetben, de minden esetben negatív színezettel jelenik 
meg. Az Ecce homo és a Füstszagúak című novella a hivatali hatalommal való visszaélésre 
ad példát; a Nádas-novellában elvont, szimbolikus formában fogalmazódik meg a káros 
hatalmi hierarchia negatív értéktartalma. Mindhárom esetben tehát a hatalom és erkölcs 
problematikája van a központban, kiegészülve a humánum-embertelenség dimenzióval, 
mely ebben a korszakban elsősorban a közvetlen emberi kapcsolatok humanizáltságára 
utal. (Egy esetben feltűnik a faji diszkrimináció negatív pólusa is, szintén a hatalom 
dimenziójával összefüggésben.) 

2. Az értékképzés módja, az értékalakzat jellemzői 

Alapvető különbség az előző korszakokhoz képest, hogy az elemzettek közül egyetlen 
novella sem szogáltat példát az egyértelmű értékképzésre és a polarizált értékszerkezetre. 
Sok az ellentmondásosan, ambivalens módon megjelenő érték; vagyis az értékek nem 
mindig a dimenzió pozitív vagy negatív pólusán ragadhatóak meg, hanem mintegy a kettő 
között lebegve. A negatív értéktartomány elnyomja a tőle csak elmosódottan különváló 
pozitív mezőt. 

Igen sajátságos képet kapunk — az előbbi megállapításokkal összhangban —, ha a 
szereplők, hősök felől közelítjük meg az értékképzést. Arra a megállapításra juthatunk, 
hogy úgynevezett pozitív hős egyáltalán nem szerepel az elemzett novellákban. Csurka 
hőse mintegy önmagában (az általa előadott monológban) testesíti meg a hatvanas évek 
számos ellentmondását, torzulását; Lázár Ervin orvos-hőse kisszerű, határozatlan, célt 
tévesztett figura, erkölcsi konfliktusa abból áll, hogy a víkend alatt szexuális kapcsolatot 
létesítsen-e egy őt őszintén szerető lánnyal, vagy nem. A Füstszagúak munkás-hőse, Kiss 
Benedek is csak elszenvedője, nem irányítója a történteknek, bűnös és áldozat egy 
személyben. A novella másik főszereplője, a nyomozószázados is felemás figura;jót akar 
ugyan, de embertelen módszerekkel, nyomozóként megállja a helyét, emberként csődöt 
mond. Örkény novellája meg éppenséggel az antihőst, a mindennapok kisemberét for-
mázza meg és helyezi ironikus piedesztálra. Az egyetlen cselekvő hős Nádas Sanyikája, aki 
szembe tud szállni negatív értékeket hordozó környezetével; nem véletlen azonban, hogy 
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csak gyermekszereplő, tehát nem adekvát képviselője, inkább szimbolikus megtestesítője 
az általa képviselt értéknek. 

Az előadásszint az öt novella közül háromban az intentio obliqua szerint alakul; csak 
Vészi és Lázár novellájának elbeszélésmódja intentio recta. Az „Ecce homo" ironikus, a 
Sanyika szimbolikus elemeket tartalmaz, az Örkény-novella az abszurd világba visz, 
értékképzése paradox. 

A novellák értékalakzatát mind az öt esetben a narrátor és a szereplők értékalakzatá-
nak összessége alkotja, meghatározva az előadásszint milyenségétől is. Egyetlen olyan 
szereplő sincs, aki az író „szócsöve" lehetne, vagyis aki képviselhetné a műalkotás egész 
értékrendjét. Maga az író (a narrátor) sem lép fel döntőbíróként — vagyis megfellebbez-
hetetlen értékek letéteményeseként. Ezt az is bizonyítja, hogy a novellák elemzésében e 
korszakban mutatkoztak a legnagyobb ellentmondások; egyetlen novella elemzése sem 
vezetett még viszonylagos konszenzusra sem. (Kivétel talán csak a Füstszagúak című no-
vella, bár itt is mutatkoznak ellentmondások.) Ennek oka egyrészt az elbeszélőtechnika (itt 
csak röviden érzékeltetett) bonyolultabbá, áttételesebbé válása; de oka az az elbizony-
talanodás is, amellyel a novellák regisztrálnak ugyan egyes — nagyobbrészt negatív — 
társadalmi jelenségeket, az azokban megjelenő negatív értékeket; de megoldásukra - azaz 
a pozitív értéktartomány felmutatására — szemben az előző korszakkal — már nem 
vállalkoznak, legfeljebb sugallják azt az olvasónak (elemzőnek), aki saját maga kénytelen 
az értékek kaotikus kavargásában némi rendet teremteni. 

D) A HETVENES ÉVEK ELEJE (1971-72) 

A vizsgált novellák: Császár István: Feljegyzések az utolsó padból; Mészöly Miklós: 
Térkép, repedésekkel; Csörsz István: Húsz öl; Csurka István: Happening; Örkény István: 
Kavicsok. 

1. Legfontosabb értékdimenziók és csoportok. 

A hetvenes évek vizsgálatának legfőbb általános tanulsága, hogy egyes értékek ismét 
hangsúlyosan, nagy számban és azonosságban jelentkeznek — a hatvanas évek szétszórt-
ságához viszonyítva. Növekszik a vitális értékek száma és jelentősége (9%) (mind az öt 
novellában jelen van), hangsúlyos a testi erő és az életöröm (3—3 előf.), fontos az egészség 
és a szexualitás is. 

A személyiség értékei minden eddiginél magasabb arányszámban (30%), eddig soha-
sem látott gazdag változatossággal jelentkeznek. Leggyakoribb előfordulású (4) az akarat, 
akaraterő értéke; három ízben jelennek meg az azonosulás-ridegség, a kapcsolatterem-
tési képesség és a nyitott személyiség értékei: vagyis az emberi kapcsolatokra, társas 
viszonyokra vonatkozó értékek pozitív és negatív pólusai. Ugyancsak igen fontos az 
autonóm személyiség értéke (3 előfordulás), mely egyik novellában az értékhierarchia 
csúcsán jelenik meg. Feltűnnek eddig ismeretlen értékek, így a fantázia (2), a játék, a 
humor. 

Az erkölcsi értékek az összes értéknek 17%-át adják; ez számbeli visszaesést jelent az 
előző korszakhoz viszonyítva. Fontos, hogy ezek az értékek igen kis szóródást mutatnak 
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(9 érték 22 előfordulási számmal), legnagyobb előfordulási számú a fair play (a törvényen 
kívüli szabályok betartása) értéke, mely négy ízben játszik szerepet; majd az önzés-önzet-
lenség dimenzió (3), a humánum-emberiesség (3) és a szolidaritás-segítőkészség, mely mind 
az öt novellában jelen van. 

Az erkölcsi és politikai értékek (8%) közötti összefonódás ismét jelentős; így a 
szolidaritás, illetve a fair play értéke összefügg a hatalom-hatalmaskodás, illetve a 
demokratizmus-önkény és a szabadság-függőség dimenziókkal. A demokratizmus hiánya, 
a hatalom negatív megjelenése, az ebből adódó kiszolgáltatottság és alávetettség értékei 
hívják életre a szolidaritás, emberiesség, segíteni akarás értékeit, és a fair play óhajtását. A 
politikai és erkölcsi értékek négy novella értékalakzatában meghatározó jelentőségűek. 

Csekély a világnézeti, valamint a gazdasági értékek száma (2, ill. 3%). Az életmód-
értékeknek új vetülete jelentkezik, a gazdasági és életmód-értékek összekapcsolódása, 
mely a hetvenes évek folyamán egyre nagyobb tért hódít majd. A legtöbbször előforduló 
anyagi-gazdasági viszonylatok által determinált életmód-értékek а jómód, kényelem (3) és 
a higiénia, tisztaság (2). Megjelenik az értelmiségi életforma értéke az egyéniség értékével 
párosulva a Császár-novella értékhierarchiájának csúcsán. Hangsúlyosan jelentkezik egy 
sor olyan érték, mely az életvitel, életmód az átlagostól, tradicionálistól való eltérését 
preferálja a kaland, a kockázatvállalás, az érdekesség irányában. Felmerülnek (2 elő-
fordulás) a siker és érvényesülés, a tekintély értékei is, a negatív póluson helyezkedve el. 

Új jelenség az ismeret-értékek minden eddiginél nagyobb aránya és súlya. Az összes 
érték kb. 10%-át teszik ki, két novellában vezető értékként szerepelnek. Négy-négy novellá-
ban jelenik meg a tudás, a tudásvágy értéke, és a tárgyilagosság (hitelesség, objektivitás). 
Előfordul a tapasztalat és a racionalizmus értéke is. 

Az esztétikai értékek itt is csak alárendelt szerepet játszanak; a női szépség értéke két 
esetben jelenik meg hangsúlyosan. 

2. Az értékképzés módja, az értékalakzat jellemzői 

A hetvenes évek elején született novellákról elmondhatjuk, hogy ezekben az értékek 
ismét határozottabb kontúrokkal, egyes csomópontokba sűrűsödve jelennek meg; noha az 
első két korszakban megfigyelhető jellemző, általánosan uralkodó értékdimenziót és a 
jellegzetes értékalakzatot nem mutatják ki az elemzések. Az értékek hierarchiája, a 
hierarchikus értékalakzat felbomlik, az értékek láncolatszerű elhelyezkedése figyelhető 
meg, amelyben az egyik érték feltételezi, dialektikusan kiegészíti a másikat; az alá-
rendelődés helyett a mellérendelődés a jellemző értékkapcsolódási mód. Ez nem azt 
jelenti, hogy nincsenek vezető, és függő, alárendelt értékek. Az értékalakzatot azonban 
mindig több értékcsoport értékeinek összefüggő láncolata alkotja. Ilyen láncolat például 
Császár novellájában a következő: A demokratizmus hiánya, illetve az annak negatív 
pólusán elhelyezkedő önkény, privilégium, a hatalommal való visszaélés, a manipuláció 
váltja ki a közösséget csak mint negatívumot értékelő hős egyéniség4cultuszát, különbözni 
akarását; az autonóm személyiség kialakítására való törekvést az intézményesített formák 
ellenében. Az autonómia legfőbb eszköze és feltétele a tudás, az ismeretek megszerzése, s 
az előbbi kettő összefüggésében az értelmiségi öntudat és életforma kialakítása. Egyenlő 
súllyal vesznek részt tehát az értékalakzatban a személyiség-, erkölcsi-, életmód-, politikai-
és ismeretértékek; a „primus inter pares" azonban az egyéniség értéke. 
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A Mészöly-novella értékalakzata a humánum-erőszak — kiszolgáltatottság — szoli-
daritás - objektivitás láncolatra épül; a Csörsz-novellában a biztonságra törekvés és a 
kockázatvállalás által meghatározott, ellentétes előjelű értékrendeket szervesen egészíti ki 
egyfelől a szolidaritás, az autonómia, a tekintélyellenesség, másfelől a közöny, a diszkri-
mináció és az autokrácia negatív értékei. 

A korszakra tehát nem egy uralkodó értékdimenzió, hanem több csomópont együttes 
érvényesülése a jellemző. Átütő erővel jelentkezik mindenekelőtt az egyéniség, az auto-
nóm személyiség értéke, s általában azok az értékek, amelyek a különbözést, a meg-
szokottól, általánostól való eltérést jelzik. Az értékek polarizálódása két novellában az 
egyén-közösség, egy esetben az egyén-külvilág viszonylatban megy végbe, azaz a negatív 
értéktartomány a közösség, a pozitív pedig az egyén oldalán húzódik. (Csörsz és Császár, 
illetve Mészöly írásában). Középpontba kerül tehát az individuális hős figurája, aki a 
közösségen kívül, vagy annak ellenében tudja és akaija megvalósítani önmagát, realizálni 
az általa képviselt értékeket. 

Igen erős a novellákban az ún. intimszféra jelenléte; az emberek közti kapcsolatok, a 
kapcsolatteremtés lehetőségeinek felvetése. Ez az intimszféra azonban erőteljesen kap-
csolódik a közösség (társadalom) viszonylataihoz. Mészöly novellájában az emberi kap-
csolatteremtés kísérlete a külvilággal való kontaktusteremtésre irányul; Csörsz és Császár 
novellájában a barátság és szolidaritás értékei a külső hatalmi hierarchia ellenében működ-
nek; Csurka Happeningjében a kapcsolatteremtés kísérlete a társadalmi és életmódbeli 
különbségek, az eltérő lehetőségek és adottságok áthidalására tett kísérlet is egyúttal, az 
értelmiségi férfi és a munkáslány kalandjában. 

Végül a harmadik legfontosabb sűrűsödési pont az objektivitás (hitelesség) és a realitás 
ismeretértékei, melyek nem alárendelődve, hanem önálló, független értékként, a dolgok, 
jelenségek megítélésének értékmérőjeként szerepelnek. Ez a dimenzió áll az örkény-
novella értékszerkezetének középpontjában; ennek sajátos vetülete a reális nemzeti ön-
ismeret, a reális nemzettudat ironikusan exponált értékkategóriája. 

A novellák előadásszintjére az intentio obliqua túlsúlya jellemző. 
A realitás világa képzelet és fantáziaszülte jelenetekkel váltakoznak a Mészöly-novellá-

ban; Örkény Kavicsok-ja is váltakozva használ fel reális és abszurd elemeket. Császár 
írásának előadásszintjét az irónia határozza meg. Az elemzések az előadásszint okozta 
nehézségek ellenére is nagyobb egyöntetűséget mutatnak az előző korszak novelláinál ; az 
erőteljesen jelentkező, új értékcsoportokat a legtöbb elemzés kimutatta. 

E) A HETVENES ÉVEK MÁSODIK FELE (1976-77) 

a) Értékorientációs elemzések II. sorozat. 1976—77. A vizsgált novellák: Nádas Péter: 
Egy családregény vége. Czakó Gábor: Tragédia; Csurka István: Utasok; Galgóczi 
Erzsébet: Végül ez marad; Jókai Anna: Építkezők. 

b) Értékorientációs elemzések III. sorozat. 1976. (teljes év) 

Folyóiratokban megjelent novellák: 
Győrffy: Ez a kerület patkánymentes, ha patkányt észlel. . . 
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Tandori Dezső: Ma nyár van, ma ősz van 
Bereményi Géza: Apám felkeresi anyám anyját, a nagyanyámat 
Somogyi Tóth Sándor: Hullámok 
Módos Péter: Mit cipelsz a hátadon 
Tatay Sándor: Lyuk a tetőn 
Kolozsvári Papp László: A renitens kutya 
Esterházy Péter: Pápai vizeken... 
Spiró György: Apámmal a meccsen 
Simonffy András: Visszatérés a falvédőre 
Marosi Gyula: Dani 
Galgóczi Erzsébet: Félemelet 

Képes hetilapokban megjelent tárcanovellák: 
Pálfalvi: Ahol az út véget ér 
Gerő János: Esetem Herkulessel 
Hatvany: Kirándulók 
Bólya Péter: Szűrés 
Kurucz Gyula: Karfiolos csirke 
Goda Gábor: Búcsú 
Esterházy Péter: John Lennon emlékére 
Gyimesi: Séta az Arktiszon 
Tóth Máté Miklós: Egy üveg óceán 
Zentai: Kis kitérő 
Zelei: A titokzatos, nagy lakat 
Pályi András: Függőleges hajítás 

Az alábbi adatok, megállapítások a folyóiratokból választott novellákra vonatkoznak. 

1. Legfontosabb dimenziók és értékemportok 

Az értékcsoportok előfordulási aránya nagy vonalakban az előző korszak arányait 
követi. Legfontosabb változás az életmód-értékcsoport ugrásszerűen megnövekedett súlya 
és jelentősége (30%); ezen belül az életmód gazdasági tényezőinek szerepe válik elsőd-
legessé. A 12 novella közül nyolcban, vagyis a novellák 2/3 részében szerepel igen 
hangsúlyosan, az értékalakzat középpontjában helyezkedve el a jólét, kényelem értéke; 
ugyancsak nyolc esetben szerepel a család mint életmódalakító tényező; gyakori elő-
fordulású a „tartalmas élet"-nek nevezett kategória is (7), mely elsősorban az életmód 
szellemi, kulturális vonatkozásaira utal. 

A személyiség— értékek közül, akárcsak az előző korszakban, az autonóm személyiség 
értéke áll a vezető helyen (12 előfordulás); ezt követi az érzelmek-szeretet dimenzió (10) 
a nyitottság (6), a kompetencia (6) és a kreativitás (4) értéke. 

A harmadik legfontosabb értékcsoport az erkölcsi értékeké; minden más értéket 
megelőz előfordulási számát tekintve a szolidaritás (11) és a humánum-emberiesség -
embertelenség dimenzió (11). Ezeket követi 7 előfordulással az őszinteség, 5—5 elő-
fordulással a fair play és az igazságosság értéke. 
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A vitális értékek előfordulása megegyezik az előző korszak számarányával ; a személyi-
ség-értékek az előző korszakhoz viszonyítva csökkenést mutatnak (21%), az erkölcsi 
értékek hasonlóképpen 17%-os arányban vannak jelen. A politikai értékek száma kb. 
1%-kal csökken; a világnézetieké stagnál (3%). Az életmód-értékek aránya 25%-ról 30%-ra 
emelkedik; a gazdasági értékek aránya lényegében változatlan (4%). Csökken az ismeret-
értékek aránya (10%-ról 7%-ra), változatlan az esztétikai értékeké. 

2. Az értékalakzat jellemzői, az értékképzés módja 

A hetvenes évek második felében a novellák értékorientációjának tanúsága szerint 
megnőtt az életminőség iránti igény; az élet szellemi és anyagi értékekben egyaránt 
tartalmasabbá, gazdagabbá emelésének vágya. Hogy ez az igény milyen típusú konflik-
tusok okozója és hordozója, arra a novellák értékalakzatának vizsgálatából következtet-
hetünk. 

A novellák egyik nagy csoportjában a gazdasági és erkölcsi értékek állnak az alakzat 
középpontjában, kölcsönhatásuk az életmód értékcsoportban realizálódik. Ez a kölcsön-
hatás kétirányú lehet. Az anyagi javak hiánya, következésképpen az emberhez méltó 
lakóhely hiánya, az embertelen, dehumanizált lakásviszonyok (zsúfoltság, egészségtelen, 
kevéssé higiénikus körülmények stb.) nem teszik lehetővé az egyén számára a morális és a 
személyiségéitékek realizálását, sőt pusztulásukat segítik elő, a vitális értékek meg-
semmisülésével együtt. A Győrffy-novella szükséglakásaiban tengődő embereket, Galgóczi 
Félemeletének ketrecbe zárt lakóit nem kötik semmiféle erkölcsi, közösségi szabályok. 
Mindegyik novella értékalakzata feloldhatatlan circulus vitiosusra utal: az itt élők már 
nem is képesek változtatni sorsukon. Élesen különválik a „felső" és „alsó" világ; Galgóczi-
nál a felsőbb emeletek és a szükséglakások, Győrffynél a nyomortanyák és a villasor 
világa. Erkölcsileg mégis elsősorban a szabályos, rendezett életet élők — a villasoriak és az 
emeletiek — marasztal tatnak el a novellákban; a z anyagi javak megszerzett értékei negatív 
erkölcsi értékekkel párosulnak: önzés, közöny, szeretetlenség, konformizmus (Győrffynél 
uniformizálódás és a szellemi értékek hiánya is) jellemzi az anyagi javakra épülő, fogyasz-
tásközpontú életmódot. A két világ közt mindkét novellában egy közvetítő áll, aki a 
szolidaritás és felelősségvállalás erkölcsi értékeit képviselve próbál cselekedni — jóllehet ez 
reménytelen vállalkozásnak tűnik — az „alsó világ" érdekében. 

Több más novellában az anyagi javak hiánya nem ennyire látványosan végzetszerű, 
irreverzibilis módon hat a többi érték realizálhatóságára, de tartós, talán helyrehoz-
hatatlan pusztításokat visz véghez. Marosinál vitális, személyiség és szellemi értékek 
pusztulnak folyamatosan a rossz lakáskörülmények miatt; Módos novellája szintén az 
értelmiségi életforma kialakításának nehézségeit példázza: az anyagi javak megszerzése 
(ezáltal a család, a biztonság értékeinek megóvása) az önmegvalósítás lehetőségeinek 
elsorvadását vonja maga után. 

A novellák másik nagy csoportjának értékszerkezete szintén gazdasági és erkölcsi 
értékeket kapcsol össze az életmód szintjén; itt azonban a személyiség és az erkölcs 
torzulásait, az azt kifejező negatív értékek jelenlétét az anyagi javak megszerzésére 
irányuló életmód, a jólét és kényelem megteremtésének, illetve fenntartásának szándéka 
okozza. Galgóczi és Simonffy írásában az anyagi javakhoz korrupción, törvénytelen-
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ségeken, megalkuvásokon át vezet az út. Mindkét novella felveti a demokratizmus és a fair 
play politikai, illetve erkölcsi értékeit, melyek hiánya lehetővé teszi az önkényeskedést, a 
diszkriminációt. Kolozsvári Papp novellája sokkal áttételesebben, de szintén az alávetett-
ség, a megalkuvás negatív értékeivel hozza összefüggésbe a jólét—kényelem értékét. 

A már megszerzett tulajdon, az anyagi javak egyértelműen negatív minősítést kapnak 
Tatay Sándor és Jókai Anna novellájában is, amennyiben szellemi és erkölcsi értékek 
hiányával járnak együtt. E két novella értékalakzata a munkát állítja középpontba, pozitív 
póluson azt a munkát, mely nemcsak az anyagi javak megszerzésének eszköze, hanem 
erkölcsi helytállást is tartalmaz. Az értékalakzatok vizsgálatánál fontos tanulságok szűr-
hetők le a hetilapbeli és a folyóiratbeli novellák összehasonlítása révén. Az előbb vázolt 
értékalakzat-típus a tárcanovelláknál is igen gyakori, a 12 novellának a fele ide sorolható. 
Bár az előforduló értékek aránya nem különbözik lényeges mértékben a folyóiratbeli 
novellák értékarányaitól, a kirajzolódó értékalakzat merőben más előjelet kap. Míg a 
folyóiratbeli novelláknál a gazdasági-anyagi és az életmód értékcsoport összefonódása 
mindig negatív eredménnyel jár a többi érték csoport vonatkozásában (akár az anyagiak 
megléte, akár nemléte a kiindulópont), addig a tárcanovelláknál az összefüggés olykor 
pozitív irányba is hat. Vagyis, az értékszerkezet az anyagi javak segítségével nemcsak az 
életmód, hanem az életminőség pozitív változását, személyiség-értékek realizálását is 
perspektívába helyezi. (Hasonló módon az 50-es évek sematikus novelláinak érték-
alakzatához.) A tárcanovellák másik csoportja, a folyóiratbeli novellákhoz hasonlóan, az 
anyagi javakon alapuló, biztonságra és konformitásra törekvő életmódot ostorozza, azaz 
negatív személyiség- és erkölcsi értékekkel hozza összefüggésbe (önzés, antihumánus 
magatartás, hazugság, színlelés stb.). Ez a fajta értékalakzat minden esetben generációs 
problémaként ábrázolja a konfliktust, a negatív értéktartományt mindig a középkorúak 
képviselik, a pozitívat két ízben öregek, egy ízben fiatalok (erkölcsi helytállás, munka, 
érzelmek-szeretet, őszinteség). Mindhárom esetben az anyagi értékek szűkössége áll 
szemben a hangsúlyozott jólszituáltsággal. 

Mindezek után megállapíthatjuk, hogy az anyagi értékekhez mint életmód-tényezőhöz 
való viszonyulás sajátos kétarcúságot mutat a vizsgált novellákban. Hiánya lehetetlenné 
teszi a személyiség önmegvalósítását, vitális, szellemi és erkölcsi értékpusztulást von maga 
után; megléte azonban szintén erkölcsi és személyiség-értékek hiányával, illetve negatív 
értékekkel kapcsolódik. A két nézőpont közti feloldást azok az értékalakzatok sugallják 
(hangsúlyozandó, hogy ilyen kisszámú írásból nem lehet teljes bizonyossággal következ-
tetni), amelyek az anyagi javak, a jólét megteremtésének lehetőségét a korrupcióban, a 
közösség és a törvényesség kijátszásában, (a munkahelyi demokrácia hiányából követ-
kezően) és nem a becsületes, a személyiséget is kiteljesítő munkában jelölik meg. Ebből 
következik az a jelenség, hogy a vizsgált 17 folyóiratbeli novella között egy sem akad, 
melyben gazdasági-életmódértékek pozitív személyiség-, erkölcsi és szellemi értékekkel 
kapcsolódnának; (a tárcanovellákban is elsősorban csak a jövőre vonatkozóan, perspek-
tivikusan merül fel ilyen kapcsolat.). Vagyis, erősen vulgarizálva: egyetlen olyan szereplőt, 
hőst sem találhatunk ebben a korszakban, aki élete során becsületes munkával teremtett 
volna magának kényelmet, jómódot, mely keretek között harmonikus személyiségként, 
de mint morális lény létezne. 

Az anyagi javakhoz hasonlóan, a munka értéke is ambivalens módon jelenik meg. 
Negatív értékként, ha csak mint az anyagi javak mindenáron való előteremtésének eszköze 
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szerepel; pozitív értékként, ha a személyiség, az önmegvalósítás eszköze. A korszak 
novelláiban alárendelt szerepet játszik, megjelenését mindig életmód és erkölcsi értékek 
determinálják. 

Az eddigiekben körvonalazott novellatípust (értékalakzatot), melynek fontos össze-
tevője az életmód-gazdasági értékszféra, szociologikus novellatípusnak is nevezhetnénk: 
mivel legtöbbször közvetlen valóságélmények hitelességre törekvő realista feldolgozását 
adják. A szociologikum, a mai magyar valóság elemei azonban az olyan, groteszk valóság-
szintű novelláknak is fontos vetületét képezik, mint Simonffy Visszatérés a falvédőre 
című írása, vagy Kolozsvári Papp allegorikus szatírája. 

A vizsgált novellák másik részében az életmód-értékek csak kiegészítő, aláfestő, alá-
rendelt pozícióban jelennek meg: ezeknek az értékalakzatoknak a középpontjában 
személyiség-, erkölcsi, illetve vitális értékek állnak. (Nádas, Czakó, Bereményi, Ester-
házy, Tandori, Somogyi Tóth írásai.) Míg a szociologikusnak nevezett novellák a minden-
napi lét konkrét lehetőségeivel, konfliktusaival foglalkoznak, addig ez utóbbiak általában 
az emberi létezés kérdésfelvetéseire keresik a választ, ami nem jelenti azt, hogy ezekből az 
írásokból hiányzik az ember történeti-társadalmi meghatározottsága. A „szociologikus" 
jellegűekkel szemben ez utóbbiak hangsúlyosabban filozofikus ihletésűek; a két típus 
között természetesen nem húzható merev választóvonal. 

A novellák értékalakzatának központi értéke a személyiség autonómiája; ehhez kap-
csolódik a többi értékdimenzió. Bereményinél az autonómiát kiegészítő érték a humá-
num, az egyetemes emberi részvét, Esterházynál az irónia, Tandorinál az irónia, a 
humánum és a szabadság. Mindhárom novellára a hagyományos értékek (család, szexua-
litás, hagyomány stb.) értékközömbösként való kezelése a jellemző; egy bizonyos kívül- és 
felülállás (a társadalmon, illetve az általa képviselt erkölcs- és szokásrendszeren), amely az 
egyén autonómiáját biztosíthatja. 

Nádas és Somogyi Tóth fiatal hőseinek is az autonómia megtartása a legfontosabb 
érték; ők azonban egy közvetlen, társadalmi, illetve közösségi viszonyrendszerben, az 
autokrata hatalom, a manipulált közösség, az alávetettség körülményei közepette, illetve, 
Somogyi Tóthnál a felnőtt világ, a felnőtt társadalom hipokrata erkölcsének ellenében 
próbálják megóvni a gyermeki személyiség eredendő autonómiáját. 

Közösség és egyén, társadalom és személyi autonómia problematikája, pontosabban a 
beilleszkedés lehetőségeinek, illetve lehetetlenségének a kérdése majdnem mindegyik 
novellában felmerül. 

A kétféle típusra természetesen más és más értékképző eljárás a jellemző. A szocio-
logikus novellák nagyrészt realista módszere, az intentio recta lehetővé teszi az értékek 
közvetlen leolvasását. Még akkor is, ha szimbolikus, groteszk stb. elemek is rétegződnek 
az előadásszintben. Ezekre a novellákra a magányos hős (esetleg a társadalom egy 
csoportja, rétege) - szembenállása a jellemző, a pozitív értékmező erővonalai az erkölcsi 
értékeket képviselő hős körül húzódnak; a negatív értékmező érvényességi köre ennél 
sokkal szélesebb; egy egész lakóhelyi vagy munkahelyi közösségre, vagy akár az egész 
társadalomra vonatkozik. A hős - általában — feladja hadállásait, s tetemes értékvesztés 
kíséretében — valóságosan vagy jelképesen — kivonul a társadalomból, illetve kívül reked 
az aktív társadalmiságon. 

A Tandori és Esterházy típusú hőst nem a szembenállás, hanem a kívülállás jellemzi; ez 
az értékviszonyokban is megmutatkozik. Az alakzatban nem különíthető el a pozitív és 
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negatív értéktartomány; hanem néhány erőteljes vezető érték köré csoportosulnak a — 
nagyrészt - semlegesként vagy ambivalensként megjelenő értékek. 

A hős maga is más, mint a másik típus novelláiban. Azokban egy cselekvő, aktív hős 
konkrét társadalmi közegben mozgott (amelynek következésképpen „közegellenállása" is 
volt) —, itt viszont, az esetek többségében, csak a hős tudatát ismerjük, a novella ennek a 
tudatnak a mozgásait, rétegeit, regisztrálja. A hős egy konstruált, fiktív térrel veszi körül 
magát; melyet mintegy saját védelmére, saját autonómiájának megóvására épít fel. Sokkal 
elvontabban jelenik meg tehát a külvilág; elvontak, bizonytalanok vagy semlegesek lesz-
nek az általa képviselt értékek is. Jóllehet a szubjektum áll ennek az ábrázolásnak a 
középpontjában, az írói módszer a teljes objektivitásra, a dolgoktól való távolságtartásra, 
semleges tárgyilagosságra törekszik. Ez az ábrázolásmód nem kedvez az értékelemzőnek; 
látszólag jelentéktelen, közömbös dolgok kusza halmazából kell kiszűrnie az értéket 
tartalmazó elemeket. 

A két típusú novellát megkülönböztethetjük a szükségletek- és értékek jelentősége 
szerint is. A szociologikus novellákra általában jellemző, hogy a jelenlevő értékek szükség-
letekkel vannak kapcsolatban; illetve kiindulópontként a szükségletek indukálják a külön-
böző értékek megjelenését. A novellák másik típusánál a szükségletek szerepe elenyésző. 

A hetilapokból választott novellák elemzéseiben kimutatott értékek és értékcsoportok 
aránya nagy vonalakban megegyezik a folyóiratbeli novellákéval; az értékek megjelenési 
módja azonban különbözik azoktól. Míg azokban a negatív értékek voltak túlsúlyban, 
addig a hetilapbelieknél sokkal több a pozitív érték; az ambivalens és semleges érték-
kezelés pedig szinte ismeretlen. Értékalakzatukban általában jól elkülönül a pozitív és 
negatív mező; az értékalakzat természetében rejlő eltérésekre már utaltunk. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

I. Az egyes értékcsoportok jelentőségének változása az egyes időszakokban 

A vitális értékeknek legnagyobb jelentőségük, érthető módon, az első korszakban van, 
bár számbeli előfordulásuk nagyobb a második, illetve a negyedik korszakban. Itt azon-
ban csak mint alárendelt értékek szerepelnek. Arányuk a felére csökken a 66-67-es 
periódusban; a hetvenes években ismét emelkedő tendenciát mutat. 

A személyiség-értékek legnagyobb arányban és súllyal a hetvenes évek elején lépnek 
fel; ezt követi a 76—77-es év, majd a felszabadulás utáni évek. Legcsekélyebb az elő-
fordulási arány 1951-52-ben, s alig több 1966-67-ben. 

Az erkölcsi értékek 1966-67-ben jelennek meg a legnagyobb arányban. Ettől nem 
sokkal marad el a koalíciós korszak, valamint az 1971—72-es periódus. Legcsekélyebb a 
jelentőségük 1951-52-ben, ekkor is világnézeti-gazdasági értékek által determináltak. 

A politikai értékek 1966-67-ben, majd 1946-47-ben érik el a legmagasabb arány-
számokat. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy 1966-67-ben nagyobbrészt erkölcsi meg-
határozottsággal lépnek fel. Legkisebb az arányszám 1951—52-ben; a politikai értékek 
ekkor mintegy beleolvadnak a gazdasági szférába. 

A világnézeti értékek fénykora 1946—47; viszonylag jelentős ez az értékcsoport 
1951—52-ben is. A későbbi korszakokban igen erősen visszaszorul; előfordulási aránya 
2—3% körül mozog. 
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Az életmód-értékek aránya mindegyik időszakban az összes többi értékcsoporténál 
magasabb. Ennek oka az, hogy ez az értékcsoport igen sokfajta értéket integrál: gazdasági, 
szellemi, erkölcsi, személyiség, ismeret stb. értékeket. Legfontosabb, számszerűen is 
kimagaslik az 1976-77-es időszakban; ezt követi 1966-67, majd - nagyjából hasonló 
arányszámmal - a többi korszak. A lényeges itt az életmód-értékek változó jellege: 
1946-47-ben gazdasági, világnézeti, politikai, erkölcsi tényezők egyaránt meghatározták 
(az ide tartozó értékek ezen csoportba is besorolhatók voltak. 1951-52-ben a világnézeti 
és gazdasági meghatározottság dominál; 1966—67-ben az erkölcsi, majd a hetvenes évek-
ben egyre inkább a gazdasági (anyagi) jelleg kerül előtérbe. 

Az ismeret-értékek a hatvanas években és a hetvenes évek elején a leghangsúlyosabbak. 
Kisebb az előfordulási arány az első és az utolsó korszakban. Az ötvenes években 
viszonylag nagy számban fordulnak elő, azonban mindig alárendelt értékként. 

Az esztétikai értékek száma minden korszakban igen csekély: összehasonlító vizsgá-
latuk így nem lehetséges. 

II. A fejlődés, változás körvonalai 

1. A felszabadulás utáni évek értékrendjére a kiegyensúlyozottság jellemző; az egyes 
értékcsoportok (jellegüknek megfelelően) azonos súllyal vesznek részt abban az értékalak-
zatban, melynek legfelső pontján a humánum-embertelenség dimenzió helyezkedik el. A 
világnézeti meghatározottság (elsősorban kommunista világnézetet jelent) igen erős, áthatja 
az életmód értékcsoportot is. A üumű'nwm-embertelenség dimenzió pozitív pólusán 
elsősorban az emberi élet védelme, negatív pólusán az üldözöttség, diszkrimináltság, a 
háború embertelensége áll. A humánum dimenziója nincs alárendelve a világnézeti értékek-
nek; a kettő szerves kölcsönhatásban áll egymással, pozitív (és negatív) pólusaik kölcsönösen 
feltételezik egymást. Az életmód gazdasági meghatározottsága ekkor még jelentéktelen. 

2. A második korszakban a gazdasági értékek uralma következik; minden értékcsoport 
a gazdasági-politikai változásoknak rendelődik alá. (A politikai értékek számaránya 
csökkenésének ellenére!) Erősen háttérbe szorulnak az erkölcsi- és személyiség-értékek. 
Legfontosabb dimenziók: a régi élet-új élet általános (politikai — gazdasági - életmód 
értékeket egyaránt magába sűrítő) értékdimenzió; valamint a munka — munkateljesít-
mény értéke. 

3. A hatvanas években az erkölcsi értékcsoport veszi át a vezető szerepet. A politikai és 
világnézeti értékek is erkölcsi színezetűek; hasonlóképpen az életmód- és a meg-
növekedett arányú személyiség-értékek nagy része. Növekszik az ismeret-értékek jelentő-
sége. A gazdasági értékek erősen visszaesnek. Legfontosabb értékdimenzió a szolidaritás, 
mely szintén erkölcsi, s nem politikai jellegű. 

4. A hetvenes évek elejének vezető értékcsoportja a személyiség-értékek; egyik fő 
dimenziója pedig az autonóm személyiség. A személyiség-értékek mellett jelentős szerepet 
játszik az erkölcsi és vitális értékcsoport; s igen fontosakká válnak az ismeret-értékek. A 
világnézeti és gazdasági értékek aránya jelentéktelen. Az életmód-értékek gazdasági 
meghatározottsága csekély; az életmód elsősorban erkölcsi, személyiség-és ismeret-értékek 
által determinált. 

5. A hetvenes évek második felében az életmód-értékek veszik át a főszerepet. A 
személyiség és az ismeret értékcsoport aránya némi csökkentést mutat; az erkölcsi értékek 
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aránya változatlan. A legnagyobb változást az életmód gazdasági meghatározottsága 
jelenti; az élet minősége kerül a központi helyre. Az autonóm személyiség továbbra is a 
legfontosabb értékdimenziók egyike, s meghatározza — a novellák nagy részében — az 
életmódot is. A világnézeti értékek változatlanul jelentéktelenek; a gazdasági szféra csak 
az életmód értékcsoporton belül nyeri el jelentőségét. 

III. Társadalom és egyén. Az embereszmény- és típus 
változása az egyes korszakokban. 

Az előbbiek segítségével, igen bizonytalan vonalakkal, de kirajzolódik az egyes korsza-
kok embereszményének változása. A bizonytalanságot, a hipotézis-jelleget itt különösen 
hangsúlyoznunk kell; a rendelkezésünkre álló adatok egyelőre elégtelenek az ilyen, 
általánosabb érvényű következtetések levonására. 

1. A felszabadulás utáni évek novelláiban egy harmonikus teljességre törekvő ember-
ideál rajzolódik ki. Értékrendjében szoros kapcsolatban állnak az erkölcsi és világnézeti 
értékek, mintegy támogatva egymást. A haladó (legtöbbször kommunista) világnézet 
feltételezi a humánusan cselekvő, az üldözöttekkel, diszkrimináltakkal szolidáris embert, 
akinek személyiségértékei is (legfontosabbak: a bátorság, nyitottság, határozottság, akarat-
erő) a humánus társadalmi cselekvés, a társadalmi szerepvállalás céljaihoz idomulnak. 
Életmódjára jellemző az anyagi javak jelentéktelen, mellékes tényezőként való kezelése; 
központi értéke viszont a hivatás, mely személyiség- és életmód-érték egyszerre. 

Személyiség, életmód, erkölcs és világnézet egysége ebben a korszakban a legerősebb. 
2. Az ötvenes évek embereszménye — a novellákhoz hasonlatosan — klisészerűen 

sematikus. Leglényegesebb tulajdonsága a fejlődőképesség; a szocialista közös gazdálko-
dáshoz és termeléshez való viszonyulás pozitív vagy negatív módja. Erkölcs, világnézet és 
személyiség, magánszféra és társadalmi szerep itt egy mesterséges harmóniába állítva 
mutatkozik meg: minden és mindenki helyes és jó, ami az új élettel kapcsolatos, s 
rossznak, helytelennek minősül, amennyiben a régi élethez, a régi típusú gazdálkodáshoz 
kapcsolódik. A kommunista világnézet formálissá válik, kiüresedik, nem lévén alátá-
masztva megfelelő erkölcsi értékekkel. Az ideális ember törekszik az életmód javítására, 
bizonyos életszínvonal elérésére (kulturális és anyagi téren egyaránt), s tudja, hogy ennek 
feltétele és lehetséges útja a szocialista gazdálkodásban (gyárban vagy tsz-ben) végzett 
becsületes munka. Ez jelenti számára az ideális erkölcsi magatartást is. 

3. A hatvanas évek novelláinak szétszórt, bizonytalan értékvilága sok pozitívumot 
hordoz az ötvenes évekhez viszonyítva — de nem nagyon engedi meg az általánosítást. Egy 
bizonyos: az itt kivehető átlagember-típus (eszménynek nem nevezhetjük) kritikus és 
gyanakvó mindennel szemben, ami a társadalmi hierarchiával, s hatalommal kapcsolatos, 
és igen érzékeny a társadalmi igazságtalanságok (diszkrimináció, önkény) iránt. Eszmény-
kereső, egyensúlyt és harmóniát kereső ember, akinek értékmérője egy olyan erkölcsi 
humanizmus, amely — ebben az időszakban - még nem zárja ki teljesen a világnézeti 
értékek integrálódását a személyiségben, azt, hogy erkölcs, világnézet és személyiség újra 
egységes, harmonikus legyen. Az életmódnak is elsősorban erkölcsi vonatkozásai állnak 
előtérben. 

4. A hetvenes évek elejére az emberideál (ismét használhatjuk azt a kifejezést) gyökeres 
változáson megy keresztül. Értékrendje egyértelműen erkölcsi meghatározottságú. Szük-
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sége van célokra, feladatokat tűz maga elé; életének a helytállás, a feladat, a küzdelem 
vállalása ad értelmet. E korszak embereszménye a legheroikusabb; s bár nem nélkülözi a 
tragikus vonásokat sem, egészében véve mégis biztató a kép. Személyiség és erkölcs 
harmóniáját a tudás és az ismeret, a megismerés és a racionális kritika mindenek felett álló 
értéke koordinálja. Cselekedeteinek elsődleges mozgatórugója a keresés, a biztos, racioná-
lis alapokon álló tudás megszerzésének vágya. A kor emberideáljának feladatvállalása, 
cselekvése a társadalom hivatalos intézményrendszerén és hatalmi hierarchiáján kívül 
realizálódik; viszont erkölcsi magatartásában benne foglaltatik az intézményen kívüli 
(főként diszkriminált) közösséggel, vagy egyes, különálló egyedekkel való szolidaritás, 
erkölcsi azonosulás. 

Az életmódot is erkölcsi, ismeret-és személyiségjegyek determinálják; előtérbe kerül az 
értelmiségi életforma tartalmi oldala. Az elveszett harmónia tehát valami módon helyre-
állt; azonban — ellentétben a koalíciós korszak ideáljával — a hetvenes évek elejének 
embere a társadalmi szerepet csak az intézményesített formákon kívül vállalja fel; a 
világnézeti értékek nem játszanak szerepet értékrendjében. 

5. A hetvenes évek végére mintha tudathasadás menne végbe fiktív hősünk személyisé-
gében; a személyiség-, az erkölcsi és életmód-értékek szinte feloldhatatlan konfliktushely-
zetben vannak értékrendjében. Hősünk előtt — a novellák tanúsága szerint — kétféle 
lehetőség merül fel. Amennyiben vállalja a társadalmi szerepet, a részvételt, megoldhatat-
lan és áthidalhatatlan ellentmondásokba ütközik: azt kell tapasztalnia, hogy az alkotó, 
személyiségkiteljesítő s egyúttal társadalmilag is hasznos, becsületes munkát vállalva 
képtelen megfelelő életmódot, anyagi biztonságot teremteni magának (néha még elemi 
létfeltételeket sem); személyisége felőrlődik, tönkremegy, realizálandó értékei veszendőbe 
mennek. 

Másik választási lehetősége, hogy kívül helyezkedik a társadalmon, s önmagában és 
önmagának kialakít bizonyos harmóniát, megőrizve személyiségének autonómiáját, belső 
függetlenségét. Mintegy nem veszi tudomásul a külvilágot, annak felbomlott értékrendjét; 
az erkölcsiséget önmagában hordozza. Személyiség és erkölcs harmóniája végletesen 
magába zárt módon valósul meg itt; s erősen skizofrén jelleggel. Hősünk olyan értékeket 
próbál őrizni magában, melyekről jól tudja, hogy társadalmilag nem érvényesek, s azt is 
tudja, hogy nincs lehetősége ezen értékek társadalmi realizálására. 

Mindkét itt felvázolt választási lehetőség azt a teljes elégedetlenséget, kiábrándulást, 
reménytelenséget és tehetetlenséget tükrözi, amellyel az egyén a társadalom egészében 
végbement értékváltozásokra reagál; ezek a változások ugyanis az összes értékek — kivéve 
az anyagi értékeket — devalválódását, a negatív értékmező abszolút felülkerekedését 
mutatják a társadalmi gyakorlatban. 
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MÜLLER PÉTER 

MÛNEM ÉS VILÁGKÉP ÖSSZEFÜGGÉSEI A KÉTFÉLE „TÓTÉK"-BAN 

Örkény István kétféle Tóték című művéről már számos elemzés született, köztük 
olyanok, amelyek a két változatot elsősorban azok műnemének különbözősége alapján 
vizsgálták. Tanulmányunkkal ez utóbbi típusú elemzésekhez kívánunk kapcsolódni; vizs-
gálatunk során megkíséreljük feltárni azokat a főbb tartalmi összetevőket, amelyek a két 
változat világképében s ugyanakkor műnemében-műfajában minőségi különbséget hordoz-
nak. 

A művészet, a művészeti ág, a műnem, a műfaj és az egyedi műalkotás az objektív 
valóság öntudatszerű tükrözője. Az irodalmi műalkotás ontológiai egésze a szerző-mü-
olvasó egységében ragadható meg. ,,A műalkotást önálló tárgyi létezése és e létezés mégis 
fennmaradó teljes szubjektivitása jellemzi. A műalkotás ugyanis csak egy-egy valóságos 
emberi egyén élményeként realizálódik, s objektivitása, a mindenkori szubjektumtól való 
különbözősége is csak ebben az azonosulásban mutatkozik meg." (Szili, 1977, 331. — 
Kiemelés M. P.). A mű a felvevő szubjektumban egy világot képes felidézni — ezt az 
ábrázolás intenzív totalitásával éri el. 

A műbeli világ és a valós világ között nem ok-okozati viszony van, hanem analógiás. Az 
analógia két analógból áll, az egyik az irodalmi műalkotás — az analóg[ —, amely 
szereplőket és cselekvéseket mutat be. Ez az analóg implikálja az analógiát. A másik 
analóg az emberi viselkedés, sors (az olvasóé) — az analógé —, amelyre az analógia 
vonatkozik. (Gray, 1975, 454. о.). Az analógi jellemzői a következők: objektív, egyedi, 
érzéki, felidézett alakok cselekvését, „sorsát" ábrázolja; az analóg2 : szubjektív, egyedi, 
érzéki, az „én sorsom"-ként jelenik meg. Az analógia értelmezésével jutunk el a mű 
világképéhez, amely közvetít az analóg! és az analóg 2 között. A közvetítő világkép 
sajátossága, hogy objektív (de szubjektív elemeket is tartalmaz), általános, fogalmi, és 
mint a „mi sorsunk" jelenik meg. (Bókay, 1978. a. 203.) 

A műalkotások világának két fő összetevője a világ szerkezete és a világ működése. A 
szerkezet (a nem-lineáris felépítés) az, amely a működést (a lineáris felépítést) meghatá-
rozza (Bókay, 1978. b.). Az alábbiakban elsősorban a világ szerkezetét fogjuk vizsgálni a 
kétféle Tótékban. 

Az irodalmi műnemek meghatározása már Arisztotelésznél és Platónnál sem azonos 
módon történt, korunkig és korunkban pedig igen sok figyelemre méltó elmélet született 
az irodalmi műnemek adekvát felosztására és meghatározására. Hol a líra-epika-dráma 
hármasa kérdőjeleződik meg, hol az egyes műnemek újradefiniálásával találkozunk. A 
münemfelfogás a művészet-, ill. irodalomfelfogás függvénye. Az expresszivista koncepció 
szerint az irodalmi mű legfőbb sajátossága az, hogy artikulált szerzői önkifejezés terméke, 
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a pragmatista nézet a befogadói tudatra tett hatásban jelöli meg a művek lényegét, a 
strukturalista elképzelés a különböző irodalmi műalkotások nyelve által felidézett eszté-
tikai világ megjelenési módját helyezi a középpontba, a mimetikus felfogás pedig a 
műben, a mű által felidézett világot veszi alapul. (Vö. Hernádi, 1972.). A magunk részéről 
a hagyományos műnemeket vesszük alapul - mivel nézetünk szerint a líra-epika-dráma 
felosztás (szemben sok, pusztán elméleti konstrukcióval) az irodalmi kifejezésformák 
objektíve alapvető csoportjait különíti el egymástól, ezek mimetikus jellegéből kiindulva. 
E műnemeken belül határolhatók el a különböző műfajok. Az egyedi mű azért vizsgálható 
műnemelméleti szempontból, mert az egyes mű tételezésével egyúttal a műfaj, a 
műnem, a művészeti ág stb. is tételeződik. Ezek viszonya az inherencia kategóriájával 
írható le. 

I. A TÓTÉK MINT EPIKA 

A Tóték mindkét változatának elvont meghatározása lehet az, hogy egy idegen érkezik 
a közösségbe, s ennek hatására az addigi harmónia felbomlik, az addig stabil értékek 
relativizálódnak. Némileg konkrétabban - az epikai változatra vonatkoztatva: Tót, aki az 
őrnagy érkezése előtt a falu hierarchikus viszonyrendszerében a csúcson helyezkedett el, 
az Őrnagy jöttekor elveszíti ezt a társadalmi pozíciót és szerepet: az Őrnagy kerül a 
csúcsra, Tót pedig nem leli helyét a világban. Egy sematikus ábrával ezt így jelölhetnénk: 

1. 2 . 

/ TÓT \ / ŐRNAGY V 

/ Tótné, pap \ / Tótné, pap \ 
/ Ágika, prof. \ / Ágika, prof. \ TÓT 

/ Giziné, postás \ / Giziné, postás \ 

„Csúcspont" és véletlenszerűség 

Az első változat műnemének vizsgálatánál jóval tovább vezet, ha tekintetbe vesszük, 
hogy az epikán belül a mű a novella műfaját képviseli. Erre az epikai műfajra a zártság, 
tömörség, a vonalas szerkezet, kauzális cselekmény a jellemző, és egy „csúcspont", 
,gyújtópont" köré szerveződik, vagy pontosabban ebbe sűríti a társadalom életét. A 
novella egyik igen lényeges sajátossága ezenkívül az, hogy benne „egy véletlen (vagy a 
véletlenek egy többé-kevésbé összefüggő halmaza) alkotja a cselekmény csomópontját". 
„Természetesen nem akármilyen véletlenről lehet itt szó. Bármely írásmű végső hiteles-
ségét mindig társadalmi, emberi tartalmának igazsága, mélysége adja meg. De a novellában 
ez az igazság robbanásszerűen ( . . . ) nyilvánul meg." (Lukács, 1952, 318.). A novella 
emellett ,jiem tart igényt arra, hogy a társadalmi élet egészét ábrázolja, és még azt sem 
tűzi ki célul, hogy e teljességet egy alapvető és időszerű probléma szemszögéből tárja fel. 
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Igazsága azon alapul, hogy egy — többnyire szélsőséges — egyedi eset valamely meghatáro-
zott társadalom meghatározott fejlődési fokán lehetséges, és puszta lehetősége jellemző a 
társadalomra." (Lukács, 1970. II. 313-314.) 

A Tótékhan a mű két döntő pontja, a mű egészének két fő eseménye véletlenszerű. 
(Az adott léthelyzetnek adekvát, egyébként a szükségszerűség auráját hordozó véletlenről 
van szó.) Az egyik: Tóték fiának halála, a másik: az őrnagy visszatérése — s mindkettő a 
mű világában hihető, az olvasó számára elfogadható véletlen. Ennek oka az, hogy Örkény 
olyan társadalmi-történelmi helyzetet ábrázol, amelyben a véletlenek lehetősége aműgy is 
szignifikánsan megnő. Háborúban egy ember halála és egy szabadságos vonat három napos 
várakozása nem kelti a hihetetlen, elfogadhatatlan véletlen benyomását, sa befogadó így 
minden külön indok nélkül is hitelesnek fogadja el ezeknek a véletlen eseményeknek a 
bekövetkezését. (Amit talán az is igazol, hogy az elemzések mindeddig nem vetették föl a 
véletlen szerepét a műben.) A mű e nélkül a két véletlen nélkül teljesen értelmét vesztené, 
akár ha a fiú életben maradna, akár ha az őrnagy végleg távozna Mátraszentannáról. A 
műfajra jellemző „csúcspontot", .gyújtópontot" a műben kétségkívül az őrnagy feldara-
bolása jelenti, de az a legutóbbi Lukács idézetben szereplő ,,egyedi eset", amely jellemző 
egy társadalomra, nem Tót fellázadása, hanem a mű eseménysora, Tót embervoltának 
megalázása. 

„Kis világ" és „nagy világ" 

A Tóték első változatában a világ két részre oszlik, egy „kis világ"-ra és egy „nagy 
világ"-ra. (Erre már egy korábbi elemzés fölhívta a figyelmemet, lásd: Szigethy, 1971.) A 
,kis világ" a falu zárt világát jelenti, ennek társadalomképe patriarchális, család alapú, Tót 
az „atya" (a falubeliek minden lényeges kérdésben hozzá fordulnak: esküvő, örökség, 
haláleset, kályharakás, sonkapácolás stlj.); az emberek és a természet között analógiás és 
kölcsönös viszony van, és Tóték életmódja a természet ciklikus változását követi — azaz a 
népies világkép a jellemzője ennek a szférának. Természetesen ez a népiesnek nevezhető 
világkép igen sok tekintetben különbözik a múlt századitól, s attól a népiességtől is, amely 
még meg tudott maradni saját határain belül, amely még nem kényszerült arra, hogy 
szembesüljön egyéb világokkal, A történet során kiderül, hogy mennyire értelmes és 
létjogosult ez a világkép akkor, ha ki kell lépnie a „kis világ"-ból, ha egy más törvényű, 
más értékrendszerű szférával, a „nagy világ"-gal kell szembenéznie. 

A „nagy világ" képviselője a műben az őrnagy, aki rákényszeríti a falura — különösen 
Tótra — a maga értékrendszerét. Korrumpálja Tótot (hiszen itt üzletről van szó: két hét 
Mátraszentannán — s a Tót fiú be fog kerülni a zászlóaljirodába), sőt a végső pontig 
„terrorizálja" is őt, mivel Tót kiszolgáltatott helyzetben van. Az őrnagy azért veheti át 
zökkenőmentesen Tót helyét a falu hierarchiájában, mert maga is egy hierarchizált 
rendszer képviselője. A falu addigi parancsnokát (tűzoltóparancsnokát) fölváltja egy 
másik parancsnok. 

A „kis" és a „nagy világ" egyik közös jellemzője a hierarchizáltság. A másik az, hogy a 
vezető egyikben sem a közösség objektív érdekeinek megfelelő lényegi sajátosságok 
alapján kerül a helyére. A népies világképben eredetileg a közösség számára lényeges 
sajátosságok alapján választódott ki a vezető: erősség, bölcsesség stb. szerint, de Tót már 
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csak kisszerű utódja az így kiválasztott hősöknek. Erő helyett testi nagyság, okosság 
helyett ennek látszata jellemzi. Ez fontos részét képezi annak a válasznak, amelyet 
Örkény a népies világkép korabeli, ill. mai létjogosultságának kérdésére ad. Lényeges eleme 
továbbá az őrnagy képviselte rendszernek (tkp. a fasizmusnak), hogy benne „döntő 
szerepet játszik a reakciós ideológia .finomabb' válfajainak, az indirekt apológia módsze-
reinek az átvétele, átpolitizálása, demagóg eldurvítása." (Lukács, 1978. b. 13.) Az őrnagy 
„filozófiájában" ez jelenik meg. Amikor „a tevékenység hiányának káros következmé-
nyeiről" vallott nézetét kifejti, nem azt mondja, hogy aki gondolkozik, az veszélyezteti a 
rendszert, hanem azt, hogy „a semmittevés úgy hat a szervezetre, mint a sötétség a 
hallószervekre. Felerősíti a belső neszeket. . . " stb. „A katonáimmal, ha nincs semmilyen 
elfoglaltságuk, mindig levágatom és visszavarratom a nadrággombjaikat. Ettől tökéletesen 
megnyugszanak." (Kiemelés: M. P.) 

Jól látható, hogyan racionalizálja az őrnagy ezt az értelmetlen tevékenységet. Azt sem 
mondja, hogy aki nem engedelmeskedik neki feltétlenül, azt kíméletlenül kényszeríteni 
fogja, s a gyakorlatban sem terrorizálja közvetlenül Tótot, hanem csak indirekt módon: 
leggyakrabban megsértődik, és Tót — hogy kiengesztelje — engedelmeskedik. Ez az 
engedelmesség azonban egy ponton véget ér. A „dialektikus fordulópont", vagy meglepő 
fordulat — amely a novella egyik jellemzője — itt a feldarabolásban jelenik meg: a 
megaláztatás növelése minőségi ugrást eredményez Tót viselkedésében és a mű világában. 
Ez a tett ellentmond Tót korábbi jámbor tűrésének. (Csak a novella utolsó mondata jelzi, 
hogy Tót nem a korábbi állapotot állítja vissza, hanem ő maga is megváltozik.) De a 
kisember, a kispolgár tovább nem kényszeríthető engedelmességre. Az őrnagy ott „té-
ved", hogy nem vesz tudomást ennek a pontnak a lehetőségéről, létezéséről. Erre a 
helyzetre is érvényesek Heller Ágnesnek egy más kontextusban leírt sorai: „Cipolla 
elbűvölhet akárhány római urat, de végül mégis megjelenik Mario és rásüti a fegyvert. Ez 
pedig nem kevesebbet mutat, mint hogy az irodalom, a történelem, tehát az élet összes 
experimentalista gonosztevői a modern polgári filozófia előítéletében osztoztak. Ugyanis 
annyira megvetették a szerepjátszó kisembereket, hogy azt hitték: a fetisizmus végletes és 
abszolút, az emberek mindenre manipulálhatók. Csakhogy mindig űjra és újra kiderült, 
hogy az emberek a valóságban egyáltalán nem mindenre manipulálhatók, hogy mindig van 
egy határpont, ahol megszűnnek objektumok lenni és szubjektumokká válnak, van egy 
pont, melyen emberek és népek már nem vihetők túl. Ez a pont persze különböző 
embereknél különböző ,helyeken' van ( . . .) Különböző az osztályok vonatkozásában: a 
kispolgár védtelenebb erkölcsileg (. . .), mint a munkás stb. De ez a határpont mindig 
létezik." (Heller, 1966,62.) 

A novella drámaisága 

Az első Tóték zártságának, tömörségének igazolására felhozható, hogy a drámai 
változat túlnyomó részét megőrizte az epikai változatnak, holott tudjuk: a dráma az in-
tenzív totalitás műneme, szemben az epikának a drámánál extenzívebb totalitásával — de 
ez a kérdés átvezet a novella drámaiságának problémájához. A novella ugyanis mindig egy 
dramatikus epizódra koncentrál (Forgács, 1971, 98.); a dráma legfőbb műnemi meghatá-
rozója - a szituáció (Bécsy, 1974.) - megtalálható több novella cselekményének kezdete 
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előtt. Nem egyszerűen arról van tehát szó, hogy „az elbeszélés (t.i. a Tóték — M. P.) 
szükségszerűen extenzív világával a dráma szükségszerűen intenzív világa áll szemben". 
(Szigethy, 1971, 251.) Igaz, hogy a legdramatikusabb novella is extenzívebb, mint egy 
valódi dráma, de maga a novella is az intenzivitás igen erős jegyét viseli: az a bizonyos 
„csúcspont", „gyújtópont" ugyanis, amely köré szerveződik, egy intenzív pillanat (Tót 
fellázad az őrnagy ellen). A novella nem a tárgyiasságok totalitása — mint a nagyepikai 
műfajok —, hanem ennek az intenzív pillanatnak az epikus ábrázolása. (Tót embervoltá-
nak megalázása — ennek fokai.) Épp ebben az intenzív jellegben rejlik nézetünk szerint a 
novella drámává alakításának lehetősége, amely alapvetően másféle lehetcjpéget tartogat, 
mint bármely nagyepikai mű. S még egy fontos, hasonló vonás van novella és dráma 
között: a dráma „elvontabb, mint az eposz" (Hegel, 1974, 390.) - (Kiemelés: M. P.), a 
novella pedig „minden művészi megformálás végső értelmét mondja ki az alkotás hangula-
taként, tartalmának értelmeként, még ha éppen ezért elvontan is". (Lukács, 1975, 511. — 
Kiemelés: M. P.). Ez az elvontság a szituációhoz mint műnemi meghatározóhoz tartozik, 
ezért jellemezhetőek vele — általában — a novellák is. 

Az első Tóték drámaisága, és a viszonylag kevés változtatást igénylő átdolgozás 
lehetősége onnan is ered, hogy ez a novella is egy — természetesen kevésbé koncentrált — 
szituációra épül, ez a jegy pedig (a szituáció) „nemcsak a műnem főnévi, de melléknévi 
értelmét is megadja" (Bécsy, 1974, 48.). Azaz drámai az a mű (epika és líra is), ill. mű-
részlet, amelyikben ez a jegy föllelhető. (Ez természetesen szükséges, de nem elégséges 
feltétel.) A Tóték első változatában azonban nincs benne a második; a dráma nem pusztán 
a „fölösleges részletek" elhagyása révén jött létre. 

Míg az epika (a 19. század kezdetétől) fejlődő, feltáruló, változó jellemeket ábrázol, 
addig a dráma a már meglevő jellem tulajdonságainak kirobbanását mutatja be, benne a 
szereplők végig ugyanazt az értéket képviselik, azaz változatlanok (Lukács, 1977.) A 
novellával kapcsolatban azonban egy megszorítást kell tennünk: ebben az epikai műfajban 
ugyanis — éppúgy, mint a drámában)!) — a szereplők (többnyire) változatlan jellemüek. 
Vagy ha változik is pár szereplő jellemtulajdonsága, az nem folyamatszerű (mint a 
regényben), hanem abban a bizonyos „csúcspontban", „gyújtópontban" — ill. a katar-
tikus lezárás pillanatában — történik. Tót tette (a felnégyelés), amely addigi jelleméből 
nem következik a novellában, karakterének megváltozását jelenti, de korábban — az adott 
pillanatig — ő is változatlan jellemű. Az epikai változat összes többi alakja pedig véges-
végig az. A szereplőket tehát az író, állandó jellemükkel együtt, „átmenthette" a drá-
mába, csak Tót alakját kellett — itt csak a jellemállandóságról szólva — úgy átformálni, 
hogy lázadása megfeleljen a korábbi műbeli karakterének. Novella és dráma e közös jegye 
(változatlan jellemek) újabb adalék ahhoz, hogy miért is jöhetett létre olyannyira hasonló 
két változata a Tótéknak. 

Ábrázolásmód; üzenet 

Az az alkotói módszer, amellyel Örkény István a novellában ábrázolt világot bemu-
tatja, a szatíra módszere. A szatíra a tipizálás alapjává nem a valószínűséget, hanem a 
lehetőséget teszi; jellemzője a hétköznapiságnak a rendkívülibe való átcsapása; hatását a 
nevetésen (kinevetésen) keresztül éri el; megsemmisíti az ésszerűség látszatát. (Mészáros, 
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1955.) A Tótékban Örkény úgy mutatja be a „kis" és a „nagy világot", hogy mindkettőt 
kineveti, mindkettőt tagadja. S ezzel kifejezi, hogy a bemutatott „világok" a történelmi 
fejlődés egy későbbi szakaszán elvesztik létjogosultságukat, életképességüket, és komiku-
sakká válnak. Az emberiség nevetve búcsúzik a múltjától. (Marx) Tót cselekvéseinek az a 
látszata, hogy ésszerűek (hiszen Gyula életéről van szó), a szatirikus ábrázolásmód révén 
lelepleződik, és nyilvánvalóvá válik ésszerűtlenségük — ezzel az is, hogy az adott korban, 
egy megváltozott történelmi szituációban ez a világkép már alkalmatlan a világ ésszerű 
magyarázatára, az értelmes cselekvés vezérfonalaként már nem használható. Ugyanakkor 
az író azzal, hogy az őrnagyot nevetségesként (is) ábrázolja, legyőzhetőnek mutatja be. 

Igen tanulságos Örkény István egyik nyilatkozata az írói állásfoglalásról: „Azt kívánják, 
hogy nyelve legyek a mérlegnek". „Én csak azt bírom elmondani, ami a két serpenyőben 
van: azt, hogy a görögök ilyenek és a trójaiak amolyanok, s az ilyen és az olyan között 
nincs is nagy különbség. . ." (Idézi Földes, 1976, 55.). Tót és az őrnagy között sincs nagy 
különbség, ezért is kell Tótot „kiléptetnie" a maga korlátozott világképéből, - de ez nem 
teszi a tűzoltóparancsnokot pozitívabb figurává. Arra, hogy az őrnagy elpusztítása nem a 
„kis világ" háborítatlanságának helyreállítását hozza magával, csak néhány szó utal a mű 
végén (följebb idézve). Tehát a különbségtevés Tót világképének megőrzése, ill. meghala-
dása között nincs kategorikusan kiemelve. Az epikai változat szereplői valamennyien 
negatív alternatívát képviselnek; Örkény nem ad választ, de a kérdést helyesen teszi fel. 

II. A TÓTÉK MINT DRÁMA 

A második változat, a dráma (amelyet írott és olvasás útján befogadott irodalmi 
műnemnek tekintünk) elemzésekor térünk ki azokra a jelentős változásokra, amelyek az 
epikai műhöz képest itt megjelennek. Először szintén a dráma műnemén belüli műfaji 
meghatározást végezzük el. 

A magunk részéről nem osztjuk a tragédia, komédia, színmű ún. „műfaj" felosztást, 
amely nem a műnem definíció tovább-bontásából jött létre, s nem is egységes alapon. (Az 
első két elnevezés a műben uralkodó esztétikai minőség „főnevesítéséből" ered, azaz a 
tragikus darab tragédia stb.) A dráma műfajai a konfliktusos, a középpontos és a 
kétszintes dráma (Bécsy, 1974. - nincs terünk arra, hogy a hivatkozott koncepciót 
ismertessük, csak a dolgozatunk megértéséhez feltétlenül szükséges részleteire utalunk.) -
ezek drámai élettényekböl levezetett modellek, a szituáció mint műnemi meghatározó 
lehetséges típusai. 

A „csúcspont"-tói a mozgások totalitásáig 

A Tóték műfajilag középpontos dráma. Az e típusba tartozó művek fő sajátossága az, 
hogy „szerkezetileg, elvileg is egy középpont köré épülnek. Ez .sugárzó', mert mindenkire 
rákényszeríti a hozzá való viszonyulást, mégpedig azért, mert a hozzá való viszony az 
emberi lét legfontosabb területein az adott korban alapvetően meghatározza-minősíti az 
emberi viselkedést." Ezenkívül a mű „a középponthoz való különböző viszonyulásokat 
ábrázolja." (Bécsy, 1974, 120-121.) A Tóték középpontja az őrnagy, ül. az általa 
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képviselt erkölcsi tényező. A dráma szereplőinek viszonya ehhez a középponthoz zárt, 
teljes rendszert alkot. Tót az, aki az őrnagy képviselte tényezőkhöz mint egészhez 
viszonyul, a többi alak ennek csak egy-egy aspektusához kapcsolódik. A drámában a 
szereplők párokba szerveződtek, egy-egy pár a középpont egy-egy vonatkozásához azonos 
aspektusból viszonyul, de a páron belül a két tag egymással ellentétesen. Gizi Gézáné és 
Ágika számára az őrnagy elsősorban „egy katonatiszt", az előbbi érzéki, az utóbbi lelki 
vonzódást képvisel. Tomaji és Tótné az őrnagyot elsősorban „a Gyula parancsnokáénak 
tekinti. A pap szükségszerűnek látja az ő jelenlétét, és rosszul érzi magát („én is legszíve-
sebben bebújnék valami alá"), Tótné véletlennek tekinti a kialakult helyzetet és jónak 
(„szerencsénk van"). A postás és Cipriani a középpont esztelenségéhez, irracionalitásához 
viszonyul. A postás, az ösztönlény, öntudatlan kiszolgálója ennek az őrült hatalomnak; 
Cipriani, a racionális lény, tudatosan elutasítja ezt. Tótnak a középponthoz való viszo-
nyában van egy domináns elem — bár ő az egészhez viszonyul —, az erőszak, a zsarnokság, 
a megaláztatás elutasítása. 
Ábrázolva így néz ki a szereplők rendszere: 

TOMAJI GIZI GÉZÁNÉ 

POSTÁS 

AGIKA 

Ő R N A G Y 
Л 

TÓT 

CIPRIANI 

TÓTNÉ 

Az alakoknak ez a zárt rendszerbe szerveződése — ami az epikai változatban nincs meg —, 
azt jelzi, hogy a dráma műneme „megkövetelte" a mozgások totalitásával történő vissza-
tükrözési, s így a novellából mint (a dráma és a nagyepika totalitásához viszonyítva) 
nem-totális kifejezésformából, az átdolgozás során az írónak ezen az úton kellett létre-
hoznia a totalitást. Hogy a második változatban totalitásról van-e szó, azt megkérdőjelez-
hetné az, hogy mindkét változat ugyanazt a társadalmi réteget ábrázolja, s nem a 
társadalom egészét. Amíg azonban a drámai változat a bemutatott világot (s itt nem 
általában a világról, ill. a társadalomról van szó), a valóság intenzív rendszerszerűségét 
feltáró teljes világként ábrázolja, addig az epikai változat ezt a világot mint egy intenzív 
pillanatban felvillanó szegmentumot jeleníti meg. De a totalitásbeli eltérést jelzi az is, 
hogy a novellában Tót, a kispolgár, kizárólag saját (rétegének) érdekeit képviseli, ellenben 
a drámában — bár itt is partikuláris érdekeitől vezérelve cselekszik — fokozatosan 
előkészített lázadása azt mutatja, hogy meghatározott társadalmi-történelmi körülmények 
között a kispolgár képviselheti egy progresszív osztály haladó érdekeit is. A drámában a 
bemutatott világ ilyen rendszerbe szerveződését jelzi az is, hogy ez — szemben a novellával 
- nem oszlik egy „kis világ"-ra és egy „nagy világ"-ra, hanem egységes. 
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A kispolgártól az értelmiségiig 

A jelentősebb szereplők e rendszerbe szerveződés mellett más fontos változásokat is 
mutatnak az első Tótékhoz képest. A postás, aki a novellában a falu harmóniájának 
megőrzésére ügyel, a „kis világ" háborítatlanságára vigyáz, a drámában őrült manipulátor-
ként jelenik meg; szimmetria-vágya nem harmóniateremtésre, -őrzésre irányul, hanem 
valamiféle katonás, diktatórikus „rend" létrehozására. 

Cipriani professzor szerepének megváltozása jelenti a legdöntőbb elemet abban, hogy a 
dráma üzenete eltér az epikáétól. A novellában azzal a javaslatával, hogy Tót rogyassza be 
a térdét, megalázza és megaláztatja a tűzoltót; elfogadja az őrnagyot. A drámában viszont 
elutasítja a tisztet, az általa képviselt rendszert, és kezelésben, támogatásban részesíti 
Tótot. A döntő az elutasítás: „Annak, ami most van . . . egyszer vége lesz." „És akkor a 
maguk őrnagyát fel fogják akasztani." „És akkor mindenki akkora lesz, amekkora, szabad 
lesz aludni, ásítani, még nyújtózkodni is. . . " A darabban ez a tudós az egyetlen lény, aki 
tudatosan állítja az adott helyzet embertelenségét, szükségszerű megszűnését, s racionáli-
san tagadja a kialakult állapotot, konstellációt. Hogy ez az álláspontja a műbeli világban 
elutasításra talál, azt — amellett, hogy Tótné felháborodik, majd segítségért kiabál, amikor 
a fent idézett szöveg elhangzik — az jelzi, hogy (a szerzői instrukció szerint) az őrültek 
kényszerzubbonyában mondja el mindezt. 

Tót is elutasítja az adott helyzetet, de érzelmileg, partikuláris érdekeinekés szükségle-
teinek védelmében. Amíg a novellában Tót a felszínen elfogadja-az őrnagyot és pillanatok 
alatt engedelmeskedik neki, addig a drámában nemcsak a mélyben utasítja el, hanem 
többé-kevésbé a felszínen is. Többször és hosszasabban tiltakozik — ezzel előkészíti, előre 
vetíti végső lázadását. Egy példa erre a különbségre - a sisak szemrehúzását megelőző 
helyzetben. A novellában, miután Ágika megteszi javaslatát, a következő történik: „No 
még mit nem! — morogta méltatlankodva Tót ." Ezt követi az író fejtegetése Tót 
tekintélyi szerepéről, majd ezt írja: „Az ő helyében kétszer meggondolta volna mindenki, 
hogy fényes nappal szemébe húzott sisakkal sétáljon végig Mátraszentanna egyetlen 
forgalmas útvonalán. Ő azonban engedett Mariska könyörgő tekintetének. . ." A drámá-
ban ez így néz ki: TÓT: (méltatlankodva) „Őrnagy úr! Hogy én behúzzam a szemembe a 
sisakot? Arról nem is beszélve, hogy ez Szabályellenes. .." „De mit szólna a község? 
Nem kell azt bizonygatnom a mélyen tisztelt őrnagy úrnak, hogy a tűzoltónak tekintélyt 
kell tartania. Ki hallgat egy olyan községi tűzoltóra, aki szemébe húzott sisakkal sétál, 
mint egy részeg kocsis? így akár négykézláb is hazamehetek!" (Az elutasítást kifejező 
elemeket emeltük ki.) Az ilyen fokú tiltakozást nem lehet pusztán a feleség könyörgő 
tekintetével megtörni — az őrnagy azonnali elutazásról beszél („ha feszélyezem magu-
kat"), Mariska kétségbeesetten kérleli férjét, felzokog stb. 

Az őrnagy alakja az előbbi szereplőknél kisebb mértékben változik meg. Róla az 
mondható el, hogy erőszakosabb lesz, direktebben terrorizálja Tótot. Például amikor a 
tűzoltó elásítja magát, majd bizonygatják, hogy ez nála nem az álmosság jele, ezt mondja: 
„Nem kételkedem a maguk szavában, de azt se szeretném, ha ez még egyszer előfor-
dulna." A novellában ezzel szemben nem fenyegetőzik. Őrültsége is hangsúlyozottabbá 
válik, ugyanakkor az egész figura elvontabb, kevésbé kötődik egy adott korhoz és 
ideológiához, könyebben minősíthető egyszerűen a zsarnoknak. A drámában az őrnagy-
nak csak Tótékhoz van közvetlen viszonya, velük van kommunikatív kapcsolata (a 
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kurvával is csak Tótné közvetítésével, „tolmácsolásával" beszél — szavait Tótnéhoz idézi). 
Ezek a közvetlen viszonyai negatívak — Tót esetében ezt talán nem szükséges bizonyí-
tanom - , Ágika bakfis vonzódására oda se hederít, Mariskát eszközként használja fel Tót 
„megdolgozására", manipulálására. 

A kiegészítő szereplők nem változtak meg szignifikánsan az első műhöz képest. 
Változásuk tartalma a rendszerbe szerveződésben fejeződik ki. 

A véletlentől a szükségszerűségig 

Rátérve a véletlen mint műfaji jellemző kérdésére, újra idézhetjük, hogy a novellában 
„egy véletlen (vagy a véletlenek egy többé-kevésbé összefüggő halmaza) alkotja a cselek-
mény csomópontját." (Lukács, 1952, 3 ' 8 . ) A drámában viszont „fel kell szívódnia 
minden véletlennek". (Lukács, 1970,1. 378.) A drámában „a szükségszerűség uralkodik". 
(Lukács, 1978. a, 37.). A Tóték első változatának műfaji elemzésekor két döntő véletlent 
emeltünk ki a mű cselekményében: a fiú halálát és az őrnagy visszatérését. A drámában is 
megtalálható mindkét elem — kérdés, hogy ott is megmaradnak-e véletlenszerűnek, vagy 
átminősülnek-e szükségszerűséggé. (Természetesen minden esemény egyszerre szükség-
szerű és véletlen, de vagy az egyik, vagy a másik tag a túlsúlyos mozzanat ebben a 
dialektikus párban.) 

Sokan fölfigyeltek már arra, hogy a fiú haláláról más helyen esik szó a novellában és 
más helyen a drámában: az első változatban egészen a mű elején — még az őrnagy 
megérkezése előtt —, a második változatban a mű közepén, az első rész (felvonás) végén. 
Vagyis amíg a novellában a világ bemutatását, a „kis" és a „nagy világ" tulajdonságainak 
és viszonyainak megjelenését megelőzve, előkészítetlenül, meglepetésként robban bele a 
hír a történetbe, addig a drámában csak akkor értesülünk a tényről, amikor már föl-
tárultak a mű két kulcsfigurájának legfőbb tulajdonságai, és viszonyuk — az őrnagy és Tót 
kapcsolatának lényege — már részletesen kirajzolódott. (Az őrnagyhoz — a középponthoz 
— fűződő összes többi viszony a dráma második részében rajzolódik ki. Az első részben 
már megjelent szereplők közül néhánynál — Gizi Gézáné, Tótné — megalapozódik az 
általuk képviselt mozgásirány, de ezek is csak a második részben — az ellentétpáljukkal 
együtt — nyernek igazán értelmet.) A drámában a fiú halálának híre elő van készítve, s 
mindabból, ami az őrnagy és Tót között a dráma közepéig lejátszódik, következik, hogy 
Tót megalázkodása hiábavaló, ezen az úton csakis ő húzza a rövidebbet. A halálhír ezt 
húzza alá. 

Az őrnagy visszatérése (a novella egyik csomópontját alkotó véletlenszerű elem) a 
drámában is a történetnek ugyanazon a pontján szerepel. Ez az esemény azonban azért 
minősül a második Tótékban szükségszerűségnek, mert egyrészt az őrnagy és Tót között a 
drámán végigvonuló ellentétből - amelyben Tót tiltakozásai, szabotációi előrevetítik 
lázadását - az következik, hogy ennek feloldása csak tettben manifesztálódhat, másrészt 
(s ez a fontosabb) az őrnagy mint középpont — a dráma világát szervező központi elem — 
nem „emelhető ki" a műből. Ha tehát el is távozik, vissza kell térnie. 

Van azonban olyan véletlenszerű elem az epikai változatban, amely a drámában is az 
marad. Ilyen az elfgáns őrnagy szerepeltetése, aki ugyanarról a buszról száll le, mint 
Tóték vendége, csak egy kicsit előbb, s Tóték tévedésből őt köszöntik. A dráma világában 
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ennek a véletlenszerű elemnek — ennek a poénnek — nincs helye, ez a szereplő nem 
kapcsolódik a darab zárt rendszerébe. Ugyanígy a többi periférikus alak sem, akiknek 
megjelenése szintén valamilyen komikus, burleszk helyzethez kapcsolódik, és funkciójuk 
erre az egyszeri komikum-indukálásra korlátozódik. (Ezek az alakok: a lajt tulajdonosa, 
Lőrincke, dr. Eggenberger Alfréd hétéves kisfiú, az inas.) 

Tót jellemábrázolásának kérdésére visszatérve először is különbséget kell tennünk a 
karakter váltás és a karakter változás között. A váltás a drámák szereplőinek sajátossága 
(ilyen váltás például Hamletnek a drámán végigvonuló habozása után a tette: Claudius 
megölése. Ez azonban nem jelenti jellemének megváltozását!); a jellemváltozás az epika 
alakjaira jellemző. A novellában, ha a szereplő nem állandó jellemű, akkor a „gyújtópont-
ban" változás következik be a jellemében - s nem váltás. Tót az epikában a mű végén úgy 
viselkedik, cselekszik, ahogy korábbi jelleméből ez nem következik. A felnégyelés végre-
hajtása itt jellem változást jelez, de a változás tartalmáról nem tudunk meg semmit. Arra a 
kérdésre, hogy milyenné vált Tót, nem kapunk választ; Örkény csak azt közli, hogy Tót 
olyanná vált, amilyen „azelőtt nem volt". A drámai változatban ezzel szemben Tót az 
őrnagy négybe aprításával nem tesz mást, mint ami korábbi viselkedéséből következik 
—abból, hogy a dráma folyamán végig szembeszáll az őrnaggyal, annak minden megalázó 
ötletével. Tót jelleme nem változik meg a darab végén sem; az marad, aki volt — a váltás a 
tettre való felkészülés után a tényleges cselekvésben nyilvánul meg. 

A szatírától a groteszkig 

Az a mód, ahogyan Örkény István ezt a világot bemutatja, nyilvánvalóan nem szakít-
ható el az epikai változatban alkalmazott módszertől. Arról azt állapítottuk meg, hogy a 
bemutatás a szatíra eszközeivel történt. A drámai változattal kapcsolatban emlegetett 
tragikomikus, abszurd, groteszk ábrázolásmódok közül a groteszk az, amely a szatírához 
kapcsolódik, abból levezethető. (Lásd a „szatíra" címszót, in: Szerdahelyi—Zoltai, 1972.). 

A szatíra közelebb áll a — stilisztikai értelemben vett — realista ábrázolásmódhoz, mint 
a groteszk: a kétféle TótékaX megvizsgálva ugyanezt tapasztalhatjuk. A drámában (a 
műnemi okok mellett) a groteszkké váló bemutatásmód is szerepet játszik abban, hogy a 
műbeli alakok ellentétpárokba szerveződnek — ez a novellában nem volt. És maguk az 
egyes alakok is ellentétes összetevőkből állnak. „A szatíra az ésszerűség álarcában jelent-
kező ésszerűtlenséget leplezi le, a groteszk az össze nem tartozó minőségek szétválaszt-
hatatlanságára derít fényt." (Bodnár-Koczkás-Almási; 1975. 85.) Az „össze nem tarto-
zás", de ugyanakkor „szétválaszthatatlanság" paradoxonában a tagadás fejeződik ki (a 
szatíra alapjellege), és mint Örkény is vallja: „éppen ez a groteszk indítéka, az írói 
magatartás imperatívusza: tagadni mindent, ami kézenfekvő, ami adott, pontosan és 
jogérvényesen körvonalazott." (Örkény, 1970, 87.) Az ábrázolás groteszksége tehát a 
drámában ugyanazt a szerepet tölti be, mint a novella szatirikussága: az író ezáltal tagadja 
a bemutatott világot, és ugyanakkor egy meghatározott külső pontról szemléli azt, átfogja 
és uralkodik rajta. A bemutatás módja tulajdonképpen a „figyelmeztetés" szerepét tölti 
be, amellyel a szerző a befogadót óvja attól a világtól, amely a drámában (és a novellában) 
megjelenik. És ez a groteszk bemutatásmód egyúttal „felcsillantja egy teljesen másvilág, 
más világrend, más életmód lehetőségét". (Bahtyin; 1976, 346.) 
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A dráma 1967-ben keletkezett, három évvel a novella után, s mint már utalás történt 
rá, az üzenetek jelentős eltérést mutatnak. A novellával szemben a dráma a lázadás két 
alternatíváját is bemutatja, a Tót-féle ösztönös, partikuláris, cselekvő, és a Cipriani 
professzor-féle tudatos, nembeli, de csak verbális tiltakozást. 

Abban a tényben, hogy Örkény az értelmiség képviselőjének jelentős szerepet tulaj-
donít a hatvanas évek utolsó harmadában keletkezett drámájában — a diákmozgalmak 
idején; akkor amikor filozófusok is hangsúlyozottan az értelmiség felé fordulnak — egy 
történelmi itt és most problémáját látjuk kifejeződni. Az író nem abszolutizálja az 
értelmiség szerepét, de az első változathoz viszonyítva a tudós alakja szignifikánsan 
megváltozik, közel „egyenrangúvá" lesz Tóttal. 

A professzor és Tót együtt — egy személyben — képviselhetnék a pozitív Sollent, de 
azáltal, hogy kettéválik a megoldást jelentő alternatíva (a tudatos nembeli cselekvés), Tót 
és Cipriani útjának is a fogyatékossága, a hiányossága hangsúlyozódik. Egyikük sem 
képviseli a megoldást. Örkény itt sem mutat kiutat, nem szerepeltet az alakok között 
„követendő példát", de jól kérdez, s így mindkét alkotásban megvalósítja a művészet 
defetisizáló küldetését. 
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SZEMLE 

KISS FERENC: AZ ÉRETT KOSZTOLÁNYI 

A szerző Kosztolányi egyéni fejlődésének bemutatására törekszik, ezért a magyar 
irodalomtörténetírásban kevéssé művelt monográfiatípust követ. Szerinte „a súlypontok 
kijelölése s a mai kultúra arculatára is kiható müvek értelmezése, értékelése" (6) jellemző 
a munkájára. Célkitűzését csak helyeselhetjük, mivel nemritkán fenntartással fogadható a 
teljes írói pályák portrészerű feldolgozása: a vizsgált életműre vonatkozó ismeretek 
osztályozatlansága ugyanis egyszerűsítő leírást eredményezhet, az egységes rendszerezés 
előfeltételét pedig csakis szövegelemzéssel teremtheti meg a kutató. Kosztolányiról jórészt 
egyoldalú szembeállítások fényében ítéltek mindenkor: eldöntetlenül hol költői tevékeny-
ségében, hol regényírói munkásságában láttak csúcsteljesítményt, elfeledve azt, hogy a 
műfajok rangsorolása irreális kritériumot teremt az értékeléshez. Kiss Ferenc kiegyen-
súlyozott képet rajzol Kosztolányi életművéről. Tudatában van annak, hogy a költői 
világkép elemzése összetett feladat, amely nem nélkülözheti a személyiség sajátosságainak 
ismeretét. Ezért az elemzést két szinten végzi el: az életrajzi ént mindenkor szembesíti a 
művekkel. A monográfia egészéből azonban arra a következtetésre jutunk, hogy sokkalta 
nagyobb jelentőséget tulajdonít az alkotói munka külső körülményeinek, mint a világ-
képet teremtő szövegnek. Ezzel magyarázhatjuk azt, hogy adós maradt Kosztolányi egyik 
legfontosabb röpiratának elemzésével. Aligha elégedhet meg ugyanis az olvasó azzal az 
állítással, hogy A magyar nyelv helye a földgolyón c. vitairat „fegyelmezett érvei mögött 
egy elemi érdekeiben megbántott nemzet visszafogott indulata izzik" (511). Az A. 
Meillet-hez intézet nyílt levél szerzője éppúgy nem vádolható puszta elfogultsággal, mint a 
Lenni vagy nem lenni Széchenyije megszorítás nélkül nacionalizmussal. A két dolgozatban 
képviselt szemlélet arra az értékőrző magatartásra vezethető vissza, amely a húszas évek 
végére egyértelműen a nyelvi és kulturális örökség védelmét jelenti Kosztolányi eszméi 
közt. 

Fogas kérdés az irodalomtörténetírásban, hogy az életrajzi vonatkozást is alapul 
tekintő módszertani elv mennyiben járul hozzá a művészi teljesítmény megítéléséhez. Kiss 
Ferenc könyve jó példa lehet a kutatás előtt: sok részlettel gyarapította ismereteinket a 
költő családi viszonyairól és közvetlen irodalmi környezetéről. Alapkutatása az író Par-
don-rovatbeli szereplését illetően elhamarkodottá teszi Kosztolányi eddigi durva meg-
bélyegzését. Jelentős kérdések egész sorát feszegeti, amikor a költő világháború idején 
írott hírlapi cikkeit vizsgálja. Kosztolányi alkotói világképéről józanabb megállapítást tesz, 
mint az ötvenes évek kutatói, mert a költő egyéni fejlődését a külvilággal szemben 
tanúsított felelős magatartás fokozott elmélyüléséből vezeti le. Eredményei módosítják 
tehát a korábbi magyarázatokat, érvénytelenítik a művészi szövegek pontatlan olvasásából 
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következő túlzottan elmarasztaló nézeteket. Az értekező prózából például Kosztolányi 
történeti tisztánlátására lehet következtetni, amely segítségére volt abban, hogy a magyar 
irodalom nagy alakjait általában helyesen ítélje meg. Kosztolányi elméleti fogékonyságára 
bizonyság az, hogy az írói munka technikai nehézségei is foglalkoztatták; az elbeszélő 
szövegek szerkezeti megformáltságára tett megjegyzéseiből arra gondolhatunk, hogy jelen-
tős prózaíróinkat nemcsak a múlt században vezérelték elméleti szempontok (Kemény 
Zsigmond), hanem a regényírás radikális átalakulásának időszakában is. 
• Shakespeare-t és Aranyt leszámítva Kosztolányi előtt nem volt feltétlen tekintély: 
Adyról szóló vélekedését így a legszélesebb alapról kell tárgyalni, mert ez irodalom-
közéleti szereplésének legvitatottabb pontja. 

Vajon az Ady elleni támadás elsősorban esztétikai fölfogásával hozható összefüggésbe, 
vagy olyan belső megújulást készít elő az életműben, melyre számos példa sorolható föl a 
magyar és világirodalomból? Elégséges-e azért felelőssé tenni Kosztolányit, hogy saját 
nyelvi vívmányait veszélyeztette röpiratával? Mekkora súllyal esik latba a bethleni kon-
szolidáció alkonyának önellentmondással terhes ideológiája, mely Ady költői értékeit laza 
egységben szemlélte kultuszával? Visszavezethetők-e Kosztolányi korai sértettségére az 
Adyt ócsárló érvek, tudva, hogy az Új versek szerzője lebecsülte első verseskönyvét? 

Kiss Ferenc szerint a „számadás időszak" összegező líráját nagyrészt az Adyról szóló 
röpirat hatása alatt alakította ki Kosztolányi. Ez a gondolat a szakirodalomban újszerűnek 
tekinthető, mivel eddig nem tulajdonítottak a költő ellenérzésének olyan szerepet, amely 
döntő lett volna az életmű kiteljesedésében. A szerző álláspontjának saját felfogásán belül 
két tényező adhat létjogosultságot. Egyrészt meg akarja érteni a kései Kosztolányi nagy 
líráját, melyből a költő végső szemléleti magatartása kiolvasható, másrészt — feltéve, hogy 
helyesen következtetünk — Kosztolányi fejlődésképének tagolását támasztja alá általa. 
1920 után Kiss Ferenc két szakaszra osztja a művészi pályát: először az elbeszélő próza s 
ezen belül a regény emelkedik domináns műfajjá, és majd csak az Édes Annát követően 
válik ismét egyenértékű művészi eszközzé — az Esti Kornél alteregó-fikdójával pár-
huzamosan immár — a költői tevékenység. Az Ady-pör konzekvenciái címét viselő 
fejezetegység szövegbeli helyzete szemünkben ezt a közvetlen értelmező szándékot látszik 
erősíteni. Az Adyval való leszámolás, mely helytálló nézetek mellett sem menthető 
melléfogás, aligha magyarázhatná önmagában teljes értékű művek születését, hiszen A sze-
gény kisgyermek panaszai történetileg éppannyira jelentős költészet, mint a Számadásé. 

Azt mondottuk: Kiss Ferenc az igazán jelentős értéket képviselő művekkel foglalkozik 
behatóan. A családi háttér értelmező szerepe A szegény kisgyermek panaszainál nélkülöz-
hetetlen, a ciklus jelentése mégsem azonos a szabadkai élmények puszta visszaadásával. 
Kosztolányi először tett sikeres kísérletet teljes világképet kifejező lírai én megterem-
tésére. A Négy fal között c. kötet hibájától szemléleti formája óvja meg a gyermekdalok 
költészetét; az impresszionista stíluseszményt követő fiatal költő az életképszerű met-
szetekbe tagolt ciklusban a világ elrendezettségének vágyát is közvetíti. A további kutatás 
az összeállítás szempontjainak mérlegelésével juthat közelebb ehhez a vershez. Nem 
tisztázott a kötetkompozíció elve. Ne feledjük: Kosztolányi többször kiegészítette, tehát 
átrendezte ezt a művét, amellyel költő rangját a századelő irodalmában oly korán 
biztosítani tudta. 

A szerző rendkívül aprólékos részleteket tud az elemzés szolgálatába állítani. Az 
elemzés különböző szintjei ugyanakkor nem következnek minden esetben egymásból. 
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Elnagyoltnak tűnik az egyes műfajok jellemzése, enélkül pedig Kosztolányi sokoldalú 
munkásságáról nem könnyű képet adni. A prózai műnemen belül talán differenciáltabban 
kell eljárni, mint a líra tárgyalásakor — Kosztolányi második legjelentősebb költő kor-
szakának versmodelljeit mégsem lehet tisztán lírai típusoknak tekinteni: a Számadás ciklus 
belső állapotot kifejező líraközpontú költészete mellett megfér a baedekerszerű leíró vers 
(Útirajzok), és a halálsejtelemben születő himnikus óda (Februári óda). Elfogadhatat-
lannak tartjuk azt, hogy A vad kovács c. versről mindössze illusztrációs példaként essék 
szó — zárójeles fölsorolásban (574). Nélküle a döntő emberi értékek egész sorát fel-
vonultató ciklus aligha érthető meg. 

Az elbeszélő próza elemzésének hazai hagyománya jóval kisebb múltra tekinthet 
vissza, mint a költészeté. Alkati sajátosságok mellett feltehetően ez is közrejátszott abban, 
hogy Kiss Ferenc a lehetségesnél kevesebb gondot fordít a regények szerkezeti elemzésére. 
Az Aranysárkány szerkezete például jelentős művészi erőfeszítésről tanúskodik. Az első 
két fejezetben az író meghatározta a szereplőket, megteremtette a történet belső világát, s 
a címben leírt jelkép magyarázatához föltárt a legfontosabb előzményekből. A regény 
elolvasása után tudjuk meg, hogy irinden későbbi esemény a májusi reggel fényében 
értelmeződik. Az Aranysárkány szerkezetéhez tehát nem elégséges az iskolaregény para-
digmáját alapul venni; a történet menetét Nóvák önreprodukciós tevékenysége határozza 
meg. Kosztolányi értelmet tulajdonít hőse hitetlen küzdelmének, pedig tudja, hogy a 
fizikatanár eszményei és a korabeli társadalom között az értékek összeütközése elkerül-
hetetlenné vált. Nóvák vezérelve a rend, mégis labirintusszerű környezetben kell élnie. 
Példaadó hős, akit elutasítanak. Világképe megrendül, de az élethez szükséges tudás 
átadására szenteli mindennapi tevékenységét, s a diákban látja a legerősebb támaszt. 

1920 körül Kosztolányi történelemszemléletéről leválik minden olyan illúzió, amely a 
korábbiakban kötöttséget jelentett. Regényeit kétféle okból írta meg: a Aeroban a 
dilettáns létrejöttének gyökeréig ásott le. Szerintünk ez a regény az esztétizáló világkép 
elvetését bizonyítja Kosztolányi létértelmezésében. A fehérterror utáni Magyarország 
erkölcsi arculata ugyancsak foglalkoztatta. Az Édes Annában a két háború közötti iroda-
lom egyik legeredményesebb kísérletét tette a korszak művészi értelmezésére. A sárszegi 
regények írója pedig azzal a lezárult történelmi szakasszal került szembe, amelynek követ-
kezményei még a két szöveg megírásakor sem bizonyultak egészen beláthatónak. A kis cse-
lédlány tragikus története tehát a Pacsirta és az Aranysárkány közvetlen folytatását jelenti. 

Kiss Ferenc lajstromba szedi a művekre vonatkozó tényszerű adatokat. Ez a módszer 
általánosabb érvényű megfigyelésekre ad alkalmat, mivel elvethetjük azt a megkülönböz-
tetést, hogy a Néróban Kosztolányi történelmi regényt írt volna, szemben a Pacsirtával 
vagy az Aranysárkánnyal, pedig ez a két regény sem az író közvetlen időbeli környezetét 
ábrázolja. Kár, hogy ezt a következtetést a monografus nem vállalja határozottan. A rossz 
orvos elemzése tudomásunk szerint hézagpótló a kutatásban. Ez a régtől fogva mostohán 
kezelt szöveg a regényírói pálya kiindulópontjaként tekinthető. A későbbiek során nem 
mondhatunk le egykönnyen vizsgálatáról, mivel István és Vilma belső analízise a sárszegi 
történetek tragikumértelmezését készíti elő: a jóvátehetetlen bűn erkölcsi terhe alatt az 
emberek önmagukra ismernek. 

Kosztolányi írói fejlődése a húszas évek elejétől megtett művészi úton dőlt el. Vizsgála-
tából kiderül az is, hogy az író erkölcsi eszméiről kockázatos ítéletet mondani akkor, ha a 
művek ideológiáját másodlagosnak tekintjük Kosztolányi egyéb kijelentései mögött. 
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Az írói monográfia széles körű ismereteket követelő műfaj. Feladatát akkor látja el 
maradéktalanul, ha azt a művelődéstörténeti környezetet is vizsgálja, amely hatással volt a 
középpontban álló életműre. A Nyugat korszak kutatásában tapasztalható erőfeszítések az 
eszmetörténeti vonatkozások minél pontosabb feltárását előlegezik. Kiss Ferenc munkájá-
nak fontos részét képezi az egyes versek, regények előképét jelentő kisrajzok bemutatása. 
Ezekből a kevéssé figyelembe vett írásokból szerzőjük munkamódszerére következtetünk. 
Hasznosabb azonban,ha az egész pálya szempontjából vizsgáljuk őket. Tudjuk például azt, 
hogy Pardon-rovatbeli szereplése kapcsán rá kellett jönnie Kosztolányinak: éppen azon a 
területen hamisították meg tevékenységét, amelyet korábban Babits kifogásolt. Az effajta 
tények mérlegeléséről azért sem mondhatunk le, mert a személyiség nehezen egyértelmű-
síthető fogalmai (lelki alkat, életérzés stb.) helyett biztosabb kulcsot ad a költő és a kül-
ső univerzum korábban értetlenül szemlélt kapcsolatához. 

A szerző olykor nem eléggé körültekintően társítja az értekező műfajokat. Jogosan 
bírálható Kosztolányi azért, hogy néhány alkalommal rutinból írt költőkről, de indokolat-
lan a Szeptember végén c. Petőfi-versről készített — a költemény sitilisztikai sajátosságait is 
megpendítő — dolgozata mellé olyan szakmunkát állítani, mely csakis rá nézve lehet 
hátrányos (422). 

Kiss Ferencet néhányszor saját értekező nyelve ejti csapdába. Ezt azért kell szóvá 
tenni, mert a jelenségek szakszerű leírásában korlátozza a monográfust. Nincs olyan 
tudományos próza, amely ne használna képeket; a tényfeltáró részeknél mégis egy-
szerűbb, a világképet elemző fejezeteknél pedig nagyobb fogalmi tisztaságra törekvő 
szöveget éreztünk volna a monográfia igényéhez méltónak. 

Korábban egyetértőleg idéztük a szerző tervezetét: Kosztolányi munkásságának nem-
csak irodalomtörténeti bemutatására vállalkozott, hanem mai jelentésével is foglalkozni 
kívánt. Mivel monográfiája két évtizedes kutatómunkára nyúlik vissza, olyan tárgyalás-
mód mellett döntött, amely nem korlátozta az életmű körüli vitás kérdések fölvetését. így 
az Esti Kornélról szóló szövegrész bevezető lapjain jó érzékkel szerepelteti azokat a 
nézeteket, amelyek az alteregó-fikció helyes értelmezésének rovására mentek. Szerintünk 
azonban önállóbb fejtegetést kívánt volna meg e témakör, mert az olvasó nem kap világos 
képet arról, hogy miért bírálták Kosztolányit: Esti Kornél világképét érezték-e távolinak a 
költőétől, vagy a létrehozott elbeszélő szerkezetet kárhoztatták, esetleg az író részéről 
láttak olyan akadályt gördíteni a befogadás útjába, amelynek alapján könnyen félreért-
hetővé válik az alkotói szándék. Feltételezésünk szerint a három ok bármelyike külön-
külön elégséges lehetett volna ahhoz, hogy Kiss Ferenc korszerűbb igényekhez igazodva 
tárgyalja magát a ciklust is : a poétikai szempontok rendszerszerű alkalmazása nélkül ugyan-
is meglehetősen kevés új mondható el az Esti Kornélról. Ne feledjük: az Esti Kornél 
elbeszélő szerkezete az újabb prózatörekvések ismeretében sem tekinthető elavultnak, 
ideologikuma pedig Kosztolányi költői lehetőségeiről minden korábbi művéhez képest 
árnyaltabb képpel szolgál. 

Kiss Ferenc munkája azon kevés önálló kezdeményezések egyike, amelyek tudományos 
igénnyel fogalmazzák meg álláspontjukat Kosztolányiról. Ezért tehát úgy gondoljuk: Az 
érett Kosztolányi a XX. századi magyar kultúra egyik kimagasló alkotójának jobb megisme-
réséhez segít bennünket. (Akadémiai Kiadó, 1979) 

Mohai V. Lajos 
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MEGKÖZELITHETÖ-E 
ÉSSZERŰEN A KÖLTÉSZET VARÁZSA? 

CS. GYIMESI ÉVA: TALÁLKOZÁS AZ EGYSZERIVEL 

A vers, a művészi élmény, akár egy kiváló művész létezése, természeti tünemények 
rokona. Éppen eredetiségével, ismételhetetlenségével lesz megrázó, magával ragadó. 
Lehet-e, szabad-e, szükséges-e racionálisan, a szakszerűség, az ellenőrizhetőség útjait 
keresve közelébe férkőzni? Visszatetsző, hálátlan vállalkozás. Pedig vajon közömbös-e a 
versíró számára, hogy a rímfaragók népes táborát gyarapíthatja-e, vagy pedig az egyetemes 
emberi kultúra gazdagításához járul hozzá? Ki ne kívánná magát megméretni, és kit, mit 
nem mér meg az idő? Mégis, az idő rostáló munkája, titkának ellesése kockázatos, 
buktatókkal teli felfedező utat jelent. A legbensőségesebb magánügy minden lírai meg-
nyilatkozás, ugyanakkor az ember, a társadalom mélyén munkáló, láthatatlan erők 
törhetnek benne felszíre; az esetlegesben, esendőben a rejtőzködő törvényszerűt, a mara-
dandót fogalmazhatja és őrizheti meg a teremtett művészi forma. De hogyan? És 
miképpen lehet nyomait követni; s főként világosan, meggyőzően számot adni erről a 
nyomolvasásról? 

Gyimesi Éva felméri a feladat súlyát. Nyelvészeti stúdiumait, irodalomelméleti tájé-
kozottságát, kolozsvári egyetemi tanári és kritikusi tapasztalatait eszközként használja fel 
egy mélyen átgondolt egységes felfogás kialakítására és egy összefüggő kísérletsor bemuta-
tására. A szemünk előtt születő, eleven alkotás áll figyelme középpontjában. Számot vet a 
vers, a modern vers alapvető átalakulásával, felvázolja az ide vezető történelmi okháló-
zatot, de a napjainkban egyre folytatódó lírai változások problematikus pontjaira kon-
centrál. Élesen veti fel a kérdést: mi különbözteti meg voltaképpen a bármilyen 
„szöveg"-et a „vers"-től? Hiszen a hagyományokból leszűrt szabályok csődöt mondanak 
a legtöbb mai, költői jellegű megnyilvánulásnál. S nemcsak a rímes, kötött formákat, 
hanem a monológszerüséget, a szubjektivitást, az érzelmi jelleget is hiába keressük. A 
hangsúlyozott tárgyiasság, a szándékos személytelenség gyakori jelenségek. Vajon össze-
mosódnak a főként tördelésükben verset idéző lamentációk, az akár jóhiszeműen mímelt 
költőiség és a valóban újat teremtő líra határai? Gyimesi Éva elsők közt határozottan 
elválasztja a versen kívül álló és a versen belül létező tényezőket. Hiszen lírai hatásúvá 
változtathat egy szöveget például aktuális helyzetre utalások ereje, amely gondolatokat, 
érzelmeket serkent. De ez elillan a szituáció változásával. Csakis az éppen adott külső 
viszonyoktól függetlenül is létező, a költészet belső összefüggésrendjében („immanens 
költőiségében") megvalósuló üzenet minősülhet valóban művészinek. 

Vajon létezik-e ilyen belső rend például egy kortárs lírikus munkái között? Miként 
érzékelhető? Megragadható, igazolható-e? Meghökkentő szókapcsolatok, képek, sorok 
önmagukban igen sokszor lehetnek pusztán egyféle modor vagy eredetieskedés jelei. A 
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nyelvi felszínnél mélyebbre, a stílus gyökereiig kell leásnunk. Oda, ahol az az alkotásra 
vállalkozó ember áll, aki az őt körülvevő világ egészével szembesül. Amennyiben felvállalja 
ezt a teljes felelősséget, s a társadalommal, a valósággal, önmagával szemben határozott, 
egységes magatartást alakít ki, egyéni világlátást, szemléletet, annyiban válhatnak meg-
nyilatkozásai is egységes rendszerré, egy világkép modelljévé. Gyimesi Éva felhasználja 
Lucien Goldmann „világlátás" fogalmát, de alkotóelemként illeszti össze Roman Ingarden 
filozófiai megvilágításával, a korszerű nyelvészeti, szemiotikai vizsgálatok bizonyos tanul-
ságaival. Mindezt az élő mű felfedezése szolgálatába állítja. Felnagyítva, lassított film-
felvételként keresi meg a költészet közelítésének fokozatait. Előtérbe helyezi az ele-
mentáris átélést, az első hallás, majd űjraolvasás nyomán kirajzolódó „lényeg-
összefüggés"-t (R. Ingarden). Ezt úgy látja megfogalmazhatónak, hogy a benne rejlő 
sajátos világszemléletet a vele összetapadó kifejezési formával kölcsönhatásában tárja fel, 
művek sorát, egész életművet véve alapul. Létezik-e ilyen világlátás? Ezt a költő egyéni 
állásfoglalását kikristályosító értéktudat bizonyítja, amely a művekben értékrendként 
tárgyiasul (Bonyhai Gábor hipotézise). Gyakran az egyéniséghez illő értékjelképek formá-
jában is felbukkan; alakulhat jellegzetes motívumokká, motívumlánccá is. A hangsúly nem 
bizonyos kifejezések ismétlődésén van, hanem egy belső jelentésösszefüggés kialakulásán, 
egységes, koherens „konnotációs struktúra" létrejöttén. A szerző kiemeli, hogy egy-egy 
költészet kibontakozása során ez a tudat kifejezésmódjával együtt változhat, értékei 
átrendeződhetnek, lényegében dinamikus; mégis, változó formái egy bizonyos, saját-
ságosan alakuló összefüggésrend világának részei. 

A kötet java: eleven kísérlet. Mély átéléssel, féltő gonddal világítja át öt kortárs erdélyi 
lírikus verseit (Kányádi Sándor, Lászlóffy Aladár, Szilágyi Domokos, Király László, 
Kenéz Ferenc). Távol áll tőle az, hogy általános elvek felől induljon. Minden egyes 
költészetnél azt a legszemélyesebb közeget tapintja ki, ahol és ahogyan a költő, a 
szerveződő mű maga alakítja önnön szabályszerűségeit, s a hozzájuk illő, általuk diktált, 
vezérlőnek bizonyuló szempontok általános érvényű fogalmi megjelölését a tapasztalatok 
nyomán formálja. Mindezt az életművé növekedés folyamatában, a belső átalakulások 
fokozatait megrajzolva kíséri figyelemmel. 

Kányádi Sándornál előtérbe kerül a nagy tisztelettel kezelt tapasztalati, tárgyi valóság 
költői megjelenítésének átváltozási sorozata. Előbb a tapintható elevenségű látványhoz 
mintegy hozzáilleszti a tűnődő megjegyzést, majd a megjelenítés maga válik jelképes 
értelművé, míg egyre egyetemesebbé, mitikussá emelkedik az egyszemélyű emlék, átélés, 
így válik a zsánerképből példázat, az egyértelmű képből jelentésgazdag vízió. Nézőpont-
váltás történik, amit a versek tér- és időszerkezetének kitágulása tükröz. 

Lászlóffy Aladár egyéni költői rendszere az emberi egyetemesség, folytonosság totális 
átélése köré kristályosodik. Felismeréseit előbb mintegy meghirdeti, példák megérzékíté-
sébe öltözteti. Később magát a vershelyzetet, a vers alanyát, üzenetmódját alakítja át a 
megszokottól gyökeresen eltérővé. Nem gondolatot, észrevételt, érzést közvetít, hanem 
látásmódot. Egyetlen, hatalmas szövetségként jeleníti meg az anyag, a kozmosz lehető-
ségeit felébresztő értelem, a humánum értékeit gyarapító, csiszoló alkotás, s a közös 
emberi kincset mindenkor megőrző, fenntartó, továbbadó helytállás egymásba kap-
csolódó, egymásra épülő láncolatát. A legkülönbözőbb korszakok, színhelyek, személyek 
találkoznak nála a közös kockázat, közös esély súlyát megelevenítő eszméletben, amely 
megteremti a maga sajátos távlatát a versben. Gyimesi Éva rátalál a fogalmi megnevezésre: 
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„virtuálisan megsokszorozott "-ként jelöli meg a versek sajátságos „én "-jét, helyzeteit. Ez, 
a — költő szavával — „sokszögű tekintet" áthatja a lírai beszéd minden zugát, egyéni 
grammatikát létesít, s a költészet totális összefüggésrendjét hordozó mikronná lényegit át 
olyan egyszerű kifejezéseket, mint „betű", „mondat", „könyvtár", „ablak", vagy akár 
„eső", „hó". Csak az egész, a szuggesztív egyéni világlátás birtokában foghatóak fel a 
részletek. így születnek a tömörítés, a formateremtés bravúrjai. 

Szjlágyi Domokos világát egyetlen lényegösszefüggés nyomán követi végig. A „hit"-et 
állítja középpontba, amely értéktudatként a költő világképét szervező és versszerkezeteit 
alakító erőként mutatkozik. Pályája kezdetén a létezés célszerűségének meggyőződése 
élteti, s ez testet ölt versei retorikai, grammatikai, ritmikai felépítésének mesteri, harmo-
nikus egybefonódásában, derűs emelkedettségében. Elementáris megrázkódtatásként hat 
rá a teljes kétség felülkerekedésének gyötrelme, mintegy kettészeli az életművet: alapjai-
ban felforgatja, újrarendezi a versalakítás minden eszközét. Szétfeszíti, kötetnyivé tágítja 
a lírai megnyilatkozás egységét (A láz enciklopédiája), megteremti a legkülönbözőbb 
műfajok, stílusok, tónusok egymást ellenpontozó montázs-technikáját. A hajdani pátoszra 
itt az irónia, paródia, travesztia sokszínű, tragikus változatai felelnek. A fájdalmas küzde-
lem elcsitulásával tér vissza űjra a kötött forma, mélyén a tehetetlenség szorításában is 
önazonosságként megőrzött értéktudattal. 

Király László központi értékjelképe a „szülőföld". Előbb természetes adottságként a 
gyerekkori emlékekkel fűződik össze ennek az ihletforrásnak a felbukkanása, majd 
fokról fokra telítődik egy kényszerűségeivel együtt vállalt lét, egy magatartásforma 
jelentéseivel. Kitágul a közvetlen élményből nőtt szimbólum, s ahogy a szemlélet törté-
nelmi hagyományrétegeket, univerzális távlatokat fog át, úgy verselése is magába olvasztja 
az expresszionista szabad vers örökségeit. Egyre erőteljesebb hangsúlyt nyer a szülőföld-
höz fűző kapcsolat keménysége, fegyelmezettsége, a hűség, odaadás elszántsága, s ez 
testet ölt a „fagy", a „tél" átvitt értelmeket sűrítő képeiben, a „kő", „vas" versbéli 
szerepében, a , j ió" és , jég" széles körű asszociációiban. Ezt a dermesztő világot a mélyen 
őrzött izzó vágyakozás ellenpontozza, a „rózsa", „virág" képeiben megjelenített, féltett 
eszmények régiója. Mindez már a korral, a lét egészével szembesítődő költői magatartás 
közvetítőjévé lesz. A gyermekkori táj kötelmei tovább nőnek magának az erkölcsi elkötele-
zettségnek mai értelmezéséig. Illúziók szétfoszlásával, bizonyosságtudatok megrendülé-
sével kell számot vetnie. Ez váltja ki lírai kifejezésmódjának átalakulását: előbbi, szilárd-
ságot hordozó lakonikusságát, tömörségét felváltja a konstruktivizmushoz hasonló szer-
kesztésmód, távoli idő- és hangulat-rétegek tárgyias összekapcsolása. Az értékhiány vál-
ságának átélése a költői forma megújításának merész kísérletére készteti. 

Kenéz Ferencet a távlatok költője gyanánt jellemzi a szerző. Annak az embernek az 
alaphelyzetét jeleníti meg, aki a szűkebb haza és a kitáruló nagyvilág áhított lehetőségei 
között szorongatottságot él át, a felemésztődés vagy kibontakozás alternatívájának meg-
feszített felelősségét. Ehhez a helyzetmeghatározó jelleghez illeszkedik verseinek sajátos 
megszerkesztettsége. Logikai és szóbeli felépítésmód, tárgyiasság és absztrakció átjárja 
egymást lírájában, s a kezdeti fejtegető, epikus formákat egyre bátrabban váltja fel az az 
architektúrára emlékeztető eljárás, amely ugyanazokat az elemeket változó szituációkba 
illeszti. Párhuzamokat és ellentétezéseket alakít így ki egyidejűleg, vagy máskor a minden 
grammatikai viszonyítás nélkül egymás mellé helyezett szavak drámaiságát fokozza a 
jelentőségteljes kihagyással. Ennek a kijelölt távlatok között feszülő lírának fő erénye a 
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sűrítettség, a térbeli szemléletesség speciális alkalmazása, ezt kell óvnia a részletezéstől, 
fellazítódástól. 

Gyimesi Éva minden egyes például választott költészet egyszeriségének, ismételhetet-
lenségének természetét kutatja fel, magát az önelvűség megszületését. Eszközeinek meg-
választását, előadásmódját is mindig ehhez, az egyedi jelleg változásához igazítja. Ugyan-
akkor az egyes költők központi karakterjegyének olyan megragadási és megjelölési módját 
dolgozza ki, amely absztrakciós lehetőséget is képvisel. Átfogó értelemben is felteszi a 
kérdést: mi teszi a mai, modern lírát nehezen érthetővé? Egy mű eleven hatóerővé 
válásához mindig is előfeltevések meglétére volt szükség (Siegfried J. Schmidt „pre-
szuppozíció" fogalmának értelmében). Napjaink költészetének befogadása a hagyo-
mányoktól eltérő, újfajta előfeltevéseket igényel: a megszokott szemléletesség meghaladá-
sával állunk szemben. Nem egy szókép vagy szószerkezet, hanem ezek nagyobb össze-
függésrendje, sokszor egy egész ciklus vagy kötet építkezésmódja vet csak fényt sajátságos 
értelmezési rendjére. Gyakori a montázs az apokrif; a szerepvers — mindegyikénél az 
olvasónak kell kialakítania a jelentések kapcsolatait, az utóbbiaknál a kultúrtörténeti 
utalások hozzáértését. A szerző maga válaszol a kérdésre: lehet-e ésszerűen megközelíteni 
a líra varázsát? A semmivel sem pótolható élmény útját egyengetni lehet, leválasztani a 
megtévesztő modernkedő írásokat az értéket, formát teremtő vállalkozásokról, és meg-
világítani azt a lehetőséget, ahogy a mindennapi gyakorlatban a „valóság kiszolgál-
tatottja"-ként élő ember mint olvasó „a maga szabadságát bizonyítja", „értéktudatát", 
„méltóságérzetét" táplálja. Gyimesi Éva az elméleti elmélyültség és a kifinomult érzé-
kenységű átélés bátor, egyéni egyesítésével jelentékenyen hozzájárul napjaink verseinek 
teljesebb, korszerűbb megismeréséhez. (Kriterion, 1978.) 

Széles Klára 
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Témaköre: a magyar nyelvvel kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések a 
szó- és szólásmagyarázatoktól kezdve a nyelvtörténet különböző ágain, a 
névtudományon, a nyelvművelésen, a nyelvjárások feldolgozásán át a régi 
és népnyelvi adatközlésig, valamint a magyar nyelvtudomány történetéig 

Megjelenik évente 1 kötet 4 füzetben • Évi előfizetési ára 64,— Ft 

MAGYAR NVELVŐR 
Felelős szerkesztő: LŐRINCZE LAJOS 

Témaköre: a nyelvművelés elvi és gyakorlati kérdései, útmutatások időszerű 
és vitás nyelvhelyességi és helyesírási kérdésekben, a nyelvtudomány legfon-
tosabb eredményei, mai és régi irodalmunk nyelve, stílusa, szó- és szólás-
magyarázatok. 

Megjelenik évente 1 kötet 4 füzetben • Évi előfizetési ára 40,— Ft 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 
Felelős szerkesztő: HAJDÚ PÉTER 

Témaköre: finnugor nyelvészeti és általános nyelvészeti, fonetikai kérdése 

Megjelenik évente 1 kötet 2 füzetben • Évi előfizetési ára 56,— Ft 

AKADÉMIAI KIADÓ 

A folyóiratok előfizethetők az Akadémiai Kiadónál (1054 Budapest, Alkotmány 
u. 21.) és a Posta Központi Hírlap Irodánál (1051 Budapest, József nádor tér 1.) 
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