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E L M É L E T 

BONYHAI GÄBOR 

H E R M E N E U T I K A É S M O R F O L Ó G I A 

Recepciótörténet és historizmus 

A recepciótörténet, ez az idestova másfél évtizede1 egyetlen számottevő irodalom-
tudományi nóvum nem csupán különféle viták, hanem ezekkel szükségszerű összefüggés-
ben súlyos félreértések tárgyát is képezi. E félreértések közül a legveszélyesebb /mert 
leginkább félrevezető/ az a gyakran tapasztalható hiedelem, hogy a recepciótörténet nem 
más, mint az esztétika által valamiképp mindig is tekintetbe vett befogadó /olvasó, néző, 
hallgató/ egyoldalú előtérbe állítása, a mű és az alkotó figyelmen kívül hagyása, s a mű 
által maga után hagyott nyomoknak — a mű hatásának — empirikus kutatása, mellyel az 
irodalomtudomány hatástörténet címen mindig is foglalkozott, de az alkotás és annak 
feltételei vagy a mű és az általa ábrázoltak viszonya mellett másodlagosnak tekintett. A 
mindmáig sok pozitivista hagyományt őrző irodalomtörténet észrevétlenül a saját képére 
formálja a recepciótörténetet, ezt a konkrét és egészen sajátos esztétikai és történeti 
gondolatrendszert, és saját előítéleteivel közeledve a dologhoz, empirikus szociológiát 
szeretne benne látni. 

Ahhoz, hogy ennek az elvárásnak a jogosultságát legalábbis megkérdőjelezzük, a vonat-
kozó alapművek megjelentetésén kívül arra van szükség, hogy a befogadásesztétika filozó-
fiai háttereiig nyúljunk vissza, melyeknek egy részére az idevágó irodalomelméleti művek-
ben2 sok utalás történik és — természetesen irodalomtudományi összefüggésükben — 
mélyenszántó és értékes fejtegetések tárgyát képezik, de valóságos jelentőségük részben 
feltáratlan marad, s a hozzájuk való kapcsolódásban /pontosabban: a megfelelő, részint 
kritikai visszakapcsolódásban/ rejlő lehetőségek nincsenek kiaknázva 

H. R. Jauss egyik tanulmányában3 bevezetésként visszatekint a középkorkutatást, a 
medievisztikát motiváló kutatási érdeklődésekre és azok történeti körülményeire. Eszerint 
a második világháború utáni években a medievisztika fellendülése azzal magyarázható, 
hogy az európai kultúrával minden folytonosságot megszakítani akaró „fenyegető barbár-
ság"4 után újra megalapozzák az európai műveltség kontinuitását. A nagy vázlatoknak 
E. R. Curtius, E. Auerbach és L. Spitzer nevével fémjelezhető korszaka azonban hamarosan 

1 H. R. Jauss: Literaturgeschichte als Provokation, Frankfurt am Main 1970. 
2 Vö. például H. R. Jauss: Aesthetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, Frankfurt am 

Main 1 9 8 2 , P Szondi: Einführung in die literarische Hermeneutik, Frankfurt am Main 1975, W. Iser: 
Der Akt des Lesens, München 1976. 

3H. R. Jauss: Aesthetische Erfahrung als Zugang zur mittelalterlichen Literatur, in: Alterität und 
Modernität der mittelalterlichen Literatur, München 1977. 
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elmúlt, s egy „többé-kevésbé epigon kutatásnak biztosított kenyeret, de nem hívott életre 
új produktivitásra képes iskolákat vagy nagyszabású kutatási vállalkozásokat"5, melyek az 
irodalomtörténet múlt századi pozitivista „hőskorszakának" az eredményeihez volnának 
hasonlíthatók. Ezzel szemben az utóbbi két évtized új kérdésiránya /kutatási érdeklődése/, 
mely H.R.Jauss, C.S.Lewis és P.Zumthor nevéhez kapcsolható, s melynek egyik legjelen-
tősebb előfutára az idézett tanulmányban méltatott belga-francia költő, irodalomtörté-
nész és kritikus Robert Guiette, arrafelé mutat, hogy az európai műveltség kontinuitásá-
ból kiesett középkor nem éppen mássága /„alteritása"/ révén fontos sőt paradigmatikus 
jelentőségű-e jelenlegi irodalomfelfogásunk számára. A recepcióesztétika legfontosabb 
filozófiai alapját alkotó gadameri hermeneutika ugyanis fő feladatát abban látja, hogy — 
nem feledve a történeti távolságot — legyőzze a kontinuitások megszakadását, valósággá 
változtassa ami elmúlt, hermeneutikailag közvetítve mienkké tegye, saját világunkba integ-
rálja a múltat, a távolit — azt, ami valamilyen oknál fogva már elidegenedett. Jauss 
1983-ban mégis ugyanazt kénytelen megállapítani a jelentős részben ő általa elindított 
kérdésirányváltozásról vagy „paradigmaváltásról", amit 1975-ben még a Curtius, Auer-
bach és Spitzer kezdeményezte „nagy vázlatokról" mondott. Az NSZK-beli irodalomkuta-
tásról szóló beszámolójában6, ahol ismételten azt a gondolatot fejtegeti, hogy a para-
digmaváltások nem a hangyaszorgalommal végzett módszeres kutatások valamiféle kri-
tikus mennyiségének a felhalmozódásából erednek, hanem egy új kérdésirány, előzetes 
kérdés, érdeklődés /érdek/ váratlan és semmiféle módon be nem tervezhető felmerülésé-
nek a következményei, a jelenlegi helyzetet úgy jellemzi, hogy „ennek az új paradigmának 
a tartós sikere, mely ma a legkülönfélébb irányzatokat képviselő iskolákon belül jutott 
olyannyira érvényre, hogy a recepciódokumentumok feldolgozása az irodalomtörténeti 
kutatás egyfajta kötelező penzumává vált, teljes mértékben megerősíti azt, amit a kutatási 
folyamat ökonómia-elvéről mondottunk."7 

A kötelező penzummá vált recepciódokumentum-feldolgozás, melyről Jauss beszél, 
természetesen nem azonos a művek hagyományos értelmezéstörténetével, hanem a recep-
ciótörténeti alaphármasság /produkció-disztribúció-recepció/ rendszerében dolgozik. A 
bevezetőként említett esetben arról van szó, hogy a végső soron a pozitivista historizmus-
ban gyökerező módszertudat érti félre alapvetően az új „paradigmát", itt viszont az a 
helyzet, hogy maga az új paradigma válik „epigonisztikus szakkutatássá", melynek intéz-
ményesülése, reflektálatlan, és így végső soron gondolkodás nélkül végzett rutingyakor-
lattá válása legfeljebb idő kérdése. De vajon nem függ-e össze valahol ez a két probléma? 
A historista tudat jó ideje válságban levő filozófiai alapjai és eredeti kérdésirányának 
kimerülése következtében érti félre a recepcióesztétikát, s a recepcióesztétikai kutatás 
folyamatban levő ellaposodása is arra vezethető vissza, hogy az eredetileg nem a történeti 
kutatás módszertanának szánt, hanem annak kritikáját jelentő filozófiai hermeneutika az 
irodalomtörténetre alkalmazva „visszahistorizálódott", nincs igazán eleven történeti kér-
dése, mely a mi vüágunké, s amelynek a gadameri kérdés-válasz logika értelmében át 
kellene fognia a múltbeli szövegek eredeti kérdését, hogy így megtörténhessen a kérdés-
horizontok összeolvadása, megtörténhessen az applikatív megértés, dialógusviszonyba 

5Uo. 411. 
'In: Forschung in der Bundesrepublik Deutschland, Weinheim 1983, 121-134 . 
' U o . 
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kerülhessünk a múltbeli szövegekkel.8 Az „eredeti elváráshorizont" feltárását nem követi 
e horizontnak a mi elváráshorizontunkkal való összekapcsolása, s így a szerzők, a művek 
történeti kutatása a befogadások pusztán történeti kutatásával helyettesíthetik, a múlt 
„megértése" nem válik egyben önmegértéssé, a múltbeli értelmet nem sajátítjuk el, nem 
integráljuk saját jelenünkbe. A recepciókutatást is utoléri minden történeti kutatás közös 
sorsa: jelentős lemaradással követi a nagy eredeti kérdésirányváltozásokat, melyek soha-
sem történeti kutatások eredményeként, hanem mindig a jelen saját horizontjának a 
megváltozásából következően mennek végbe. /Például a múlt századi „klasszikus" pozi-
tivista historizmus akkor ért csúcspontjára, amikor az irodalomban és a művészetekben 
már túlhaladták az esztétikai alapját képező klasszikus művészetideált, az ideológiai 
alapját képező nemzetideált és a hermeneutikai alapját alkotó divinatorikus /beleérző/ 
hermeneutika is kérdésessé vált./ 

Mindkét felvetett probléma jobb megértéséhez arra van szükség, hogy visszanyúl-
junk a recepciótörténet filozófiai alapjaihoz. Mert a historista tudat félreértése csak az 
irodalmi hermeneutika ontológiai gyökereiig ásva válik láthatóvá, a recepciótörténet 
újszerű, de azért nem kevésbé pozitivista historizmussá fajulása pedig csak egy új „előze-
tes kérdés", kutatási érdeklődés megjelenésével volna ellensúlyozható, melynek saját 
életvilágunkból kellene erednie. Csakhogy az új kérdések — végső soron a jelen nagy 
horizontváltozásai — vagy maguktól jönnek, vagy sehogy. Bekövetkezésüket semmiféle 
tudomány nem tudja betervezni és módszeres munkával megvalósítani. Ennek a körül-
ménynek a megfelelő tudatosításához — a közhelyszerű elismertségen túlmenő tudatosí-
tásához - is a recepcióesztétika filozófiai alapjait kell jobban előtérbe állítani. 

Az anyag fogalma Heidegger művészetfilozófiájában 

Ezek az alapok persze nagyon szélesek, és történeti mélységüket nézve a görögökig 
terjednek. Teljes egészében áttekinteni őket itt nem áll módunkban. Csupán utalunk rá, 
hogy Jauss, Szondi, Iser és Naumann munkáiból a legközvetlenebb filozófiai kapcsolódá-
sok könnyen megismerhetők: Hegel, Marx, Husserl, Heidegger, Dilthey, Benjamin, 
Ingarden, Adorno és Gadamer, illetve a nevükkel jelezhető irányzatok kevésbé ismert 
képviselői alkotják a befogadásesztétika és az irodalmi hermeneutika elsődleges filozófiai 
bázisát. Amire az itt felvetett problémaösszefüggésben mindenekelőtt szükség van, az az, 
hogy Heidegger művészetfilozófiájához visszanyúlva belássuk, a befogadás, vagy ahogy 
Heidegger mondja, a „megőrzés" a művészet létének része, ontológiailag egyenrangú az 
alkotással és magával a művel, s ugyanakkor: a dialogicitás elvét a művészi anyagra 
/Material/ is ki kell terjeszteni, be kell vonni a hermeneutikai alapkérdésbe. 

A filozófiai hermeneutika és az irodalmi hermeneutika néhány alapfogalmával és egy-
máshoz való viszonyukkal megismerkedhetünk a Helikon 1981/1-2. számában olvasható 
Gadamer szemelvényből, illetve H.R.Jauss ez után következő tanulmányából. Azt a szoros 
összefüggést, mely Gadamer és Heidegger között van - elsősorban az itt szóban forgó 
vonatkozásban — célszerű az alábbi Gadamer-idézettel illusztrálni: „...az Igazság és mód-
szer vizsgálódásai a megértésnek ahhoz a mélyebb megalapozásához kapcsolódnak, ame-
lyet Heidegger végzett el. Ugyanakkor azonban megpróbálják megépíteni az utat a tudo-

8 Vö. Helikon 1 9 8 1 / 2 - 3 , 1 7 5 - 1 8 7 . 
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mányok felé. Eközben segítséget jelentett, hogy a Sein und Zeit egzisztenciálanalitikai 
alapvetése Heideggernek nem volt az utolsó szava. Mint ismeretes, az úgynevezett 'Kehre' 
után olyan jelenségeket tematizált, melyekben ugyan emberi Dasein hagyta hátra nyo-
mait, de amelyek bizonyos értelemben 'objektívvá' váltak, azaz nem oldódnak fel az 
emberi egzisztencia önmegértésében, hanem kilépnek abból."9 

Ilyen objektívvá vált jelenségek a műalkotás, a nyelv, a filozófia, a vallás, a mítosz, 
megannyi módja annak, ahogyan az alétheia-ként értelmezett igazság történik. Ezért van 
Heidegger életművében különleges jelentősége az 1935 novemberében, majd 1936 január-
jában előadásként elhangzott, s végső formájában a Holzwege с. tanulmánykötetben10 

megjelent Der Ursprung des Kunstwerkes /А műalkotás eredete/ című tanulmánynak: 
Heidegger itt nem csupán kifejti művészetfilozófiáját, hanem voltaképpen itt veszi kezde-
tét a Gadamer által említett „Kehre". Ez a szó, mint Gadamer hangsúlyozza, nem értel-
mezhető „fordulat"-ként, a gondolkodás ellenkező irányba fordulásaként. Nem is „megté-
rés" a szó teológiai értelmében. A „Kehre" útkanyar, a hegyre felfelé vezető út kanyaro-
dása. „Ilyenkor nem mi fordulunk meg, hanem maga az út kanyarodik az ellenkező 
irányba - hogy felfelé vezessen. Hová? Azt már nem olyan könnyű megmondani."11 

Ezzel függ össze az Ursprung-tanulmányt tartalmazó kötet címe is, a Holzwege, melyet 
maga Heidegger a német olvasó számára is szükségesnek lát megmagyarázni: A holz /fa/ az 
erdő régi neve. A Holzban utak /Wege/ vannak, melyek legtöbbször elformátlanodva, 
hirtelen érnek véget a járatlan vadonban. Ezek a Holzwege /erdei ösvények/. Mindegyik 
külön fut, de ugyanabban az erdőben. Gyakran úgy látszik, hogy az egyik olyan, mint a 
másik. De ez csak látszat. Favágók és erdőkerülők ismerik az utakat. Űk tudják, mit jelent 
Holzwegen járni ."1 2 

Az új, ismeretlen, de ugyanabban az erdőben haladó s talán bármely pillanatban zsák-
utcának bizonyuló ösvényekre Heidegger voltaképpen már 1929-es Kant-könyvével rá-
lépett. Amiről itt szó van, az már nem „az ember Dasein-je", hanem a „Da-Sein az 
emberben", s Parmedinészre és Hérakleitoszra visszaemlékezve ismerte fel, hogy az igaz-
ság, a görög alétheia elsődlegesen magának a létnek a megmutatkozása, a megmutatkozás 
és az elrejtőzés /Entbergung und Verbergung/ soha meg nem szűnő küzdelme, s csak 
másodlagosan a dolog és az intellektus adekvációja. 

Maga az Ursprung des Kunstwerkes tanulmány nyelvezete miatt még azokat is meg-
hökkentette, akik Heidegger addigi művein edződtek. Ennek érzékeltetésére Gadamer 
visszaemlékezéseinek idevágó sorait a legcélszerűbb idézni: „Valóban szokatlan volt a 
földről hallani és az égről meg e kettőnek a küzdelméről, mintha a gondolkodás fogalma-
iról volna szó, mint a metafizikai hagyományban az anyagról és a formáról. Metaforák? 
Fogalmak? Gondolatok kimondása vagy egy új pogány mítosz meghirdetése? - Ez azon-
ban nem Nietzsche volt. A vallási hóbortból sem volt benne semmi. Még ha olykor 
eszkatológikus felhangok érződtek is benne, s meglehetősen orákulumszerűen 'az Istenről' 
volt benne szó, aki hirtelen megjelenhet, mindez a filozófiai gondolkodás extrapolációja 
volt, nem pedig egy próféta szavai. Megfeszített küzdelem volt egy olyan filozófiai nyelv-

'Я.-G. Gadamer-G. Böhm: Seminar: Philosophische Hermeneutik, Frankfurt am Main 1976 ,40 . 
10Frankfurt am Main 1950. 
1 lH.-G. Gadamer:Philosophische Lehrjehre, Frankfurt am Main 1977, 217. 
1 2 A Holzwege mottója. 
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ért, amely Hegelen, de még Nietzschén is túl a görög gondolkodás legrégibb kezdeteit 
volna képes 'megismételni', visszahozni."13 Az Ursprung des Kunstwerkes mint „útka-
nyar" jelentősége oly nagy, hogy Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Heidegger összes műve-
inek kiadója és kutatója kereken 400 oldalas könyvet írt erről az alig 70 oldalas értekezés-
ről ,1 4 melyben Heidegger filozófiájának rendszerét három szempontból követi nyomon: 
művészetfilozófiájának rendszerét, Heideggemek az értekezés írása idején megváltozott 
alapfelfogásának a rendszerét, melyből a művészetfilozófia ered, s végül a létre vonatkozó 
kérdés első kidolgozását a Sein und Zeit-ben, melynek tekintetbevétele nélkül a műalko-
tás-tanulmány megváltozott alapállása nem válna elég világossá. 

A műalkotás-tanulmány megértéséhez azonban a részben 1936 után írt utószó jelenti a 
legfontosabb támpontot. Heidegger itt fejti ki világosan az egész vizsgálódás célját és 
értelmét. Itt tudjuk meg, hogy a kérdés maga a művészet sorsa. Hegelnek azt a mondását 
gondolja át, mely szerint a művészet ma már nem a legmagasabb módja annak, ahogyan az 
igazság létezéshez jut. Azt ugyan Hegel sem tagadta, hogy a művészet egyre magasabb 
színvonalat érhet el és egyre tökéletesedhet, csupán azt állította, hogy mint forma immár 
nem a legmagasabb szükséglete a szellemnek. Számunkra ebben a vonatkozásban valami 
múltbeli és az is marad. Heidegger szerint Hegel „mondásáról" még nem dőlt el, hogy 
mennyiben igaz, „mert e mondás mögött az egész európai gondolkodás áll a görögökkel 
kezdve, s ez a gondolkodás a létező egy már megtörtént igazságának felel meg".1 5 Ez 
annyit jelent, hogy a hegeli „mondás" az európai gondolkodás eredménye, s ha dönteni 
kell róla, akkor végül is az egész európai gondolkodásról kell dönteni — feltéve, hogy 
egyáltalán lehet. „Mindaddig érvényben marad a mondás. De épp ezért kell feltenni a 
kérdést, hogy az igazság, melyet a mondás kimond, végérvényes-e, és mi van akkor, ha 
igen."1 6 Ezért kell szemügyre venni a művészet lényegét, a „műalkotás eredetét", s ezt az 
igazság mibenlétéből kell megérteni. 

Ámde az igazság, az alétheia mint a lét megmutatkozása már a görög filozófiában szár-
mazékos értelmet kezdett kapni: a megismerés és a tudomány egyik „minőségévé" vált 
/tehát végül is a kijelentések tulajdonságává: az igaz és a hamis mint metanyelvi prédiká-
tum/. Az igazság mint a lét megmutatkozása azonban lényege szerint egyben nem igazság 
is, mert a megmutatkozáshoz hozzátartozik annak ellentéte, az elrejtőzés. „Ez nem azt 
jelenti, hogy az igazság alapjában véve hamisság. - Az elrejtőző vonakodás az az ellentétes-
ség, amely az igazság lényegében a világlás /Lichtung/ és az elrejtőzés közt áll fenn. Ez az 
eredeti küzdelem ellentétessége. Az igazság lényege magában véve az ősküzdelem, amely-
ben kiküzdetik az a nyitott közép, amelybe a létező beleáll s amelyből önmagába vissza-
állítja magát."1 7 Az igazság mint küzdelem tehát lényege szerint történik. Az igazság 
történésének egyik módja a mü müléte. „Felállítva egy világot és elő-állítva a földet, a mű 
annak a küzdelemnek a megküzdése, melyben kiküzdetik a maga egészében vett létezőnek 
a megmutatkozása, feltártsága /Unverborgenheit/".18 Ezért van szükség a mű megal-

1 3 Philosophische Lehrjahre 218-219 . 
l*Fr.W. vonHermann: Heideggers Philosophie der Kunst .Frankfurt am Main 1980. 
1SM. Heidegger: Der Ursprung des Kunstwerkes, in: Holzwege, Frankfurt am Main 1950, 6. 

kiad. 1980. 

" I . m. 66. 
1 7 I . m. 4 0 - 4 1 . 
1 8 I . m. 41. 
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kotottságára, valami olyasminek a megalkotottságára, ami annakelőtte nem volt s többet 
ezután nem lesz. Az igazságnak mint a nyitottság /világ/ és az elrejtőzés /föld/ küzdelmé-
nek egy ezzel a céllal előállított létezőben /a műben/ kell megkezdődnie, egy olyan létező-
ben, melynek lényegéhez tartozik a küzdelem-jelleg. A művet olyan küzdelem jellemzi, 
melyben kiküzdetik a világ és a föld egysége. Ennek a küzdelemnek a rögzítése a morfé 
/Gestalt/. „A mű megalkotottsága az igazság rögzítését jelenti a morféba."1 9 

A mű megalkotása arra használja a földet /tudniillik az anyagot/, hogy a morféba 
rögzítse2 0 az igazságot. A föld, az anyag előállító használata a mű megalkotását látszólag 
a kézműves eszköz-előállító tevékenységéhez teszi hasonlóvá. A kettő közt azonban 
lényegi különbség van: a mű megalkotásánál a használat nem használja el a földet mint 
valami nyersanyagot, nem él vissza vele, hanem a föld a maga lényegében, az elrejtőzésben 
állíttatik előtérbe és használtatik. Ez az egyes anyagok esetében azt jelenti, hogy saját 
lényegük a műalkotásban fokozottan jut érvényre. Az eszköz esetében az anyag annál 
megfelelőbb, minél kevesebb ellenállással oldódik fel az eszköz eszközlétében. Ezzel szem-
ben a műalkotás „miközben felállít egy világot, nem tünteti el az anyagot, hanem csakis 
itt mutatkozik meg igazán az anyag: a sziklaszirt hordozóvá és mozdulatlanul nyugvóvá 
válik, s csak így válik sziklaszirtté; a fémek fényleni és csillogni kezdenek, a színek 
ragyogni, a hang csengeni, a szó mondani kezd. Mindez úgy áll elő, hogy a mű visszaállítja 
magát a kő súlyosságába, a fa szilárdságába és hajlékonyságába, a fém keménységébe és 
csillogásába, a színek ragyogásába és sötétségébe, a hang csengésébe és a szó megnevező 
erejébe."21 Tehát a földet a mű teszi földdé. Mivel a föld itt általánosabban a görög 
phüszisz értelmében vett természetet jelenti, ezt a kijelentést úgy foghatjuk fel, hogy a 
természetet csak a „világ", tehát a művészet és a történelem teszi természetté. Persze nem 
a természettudomány értelmében vett természetté. A tudomány nem saját lényegében — 
elrejtőzöttségében — mutatja meg a természetet, hanem uralkodni akar rajta ügy, hogy 
kiszámíthatóvá és kezelhetővé teszi, a szubjektum és az objektum viszonyába kerül vele, 
nem hallja a természet saját igényét. 

A föld és a világ viszonya a műalkotásban nem ilyen jellegű: itt kölcsönös feltételezett-
ségről van szó. Lényegileg különböznek egymástól, és mégsem válnak soha külön. „A világ 
a földön alapul, s a föld áthatja a világot."22 Viszonyuk azonban nem a semmire sem 
törekvő ellentétek üres egysége, mert a világ, miközben a földön nyugszik, igyekszik 
annak fölébe kerekedni : mint feltárulkozó, nem tűr semmit, ami el van rejtve, a föld pedig 
mint elrejtő mindig igyekszik magába vonni, megtartani magában a világot. Viszonyuk 
tehát a küzdelem /Streit/, de az igazi küzdelem — miként az elrejtőzés és a megmutatkozás, 
valamint a föld és a világ küzdelme mutatja — nem egyszerűen viszály és hadakozás, zavar 

" I . m. 50. 
2"Heidegger ezt a „rögzítést" hosszan magyarázza a tanulmányhoz később írt toldalékban Д. m. 

6 7 - 7 2 / . Eszerint ennek semmi köze a merevséghez, mozdulatlansághoz, hanem a görög theszisz eredeti 
értelme szerint azt jelenti, hogy valamit a maga megjelenésében „hagyni ottlenni előttünk" /vorliegen 
lassen/, s így, mivel nem tartalmazza a szándékosság és erőszakolás mozzanatát, nem mond ellent a 
tanulmány egy másik, a spontaneitásra utaló megfogalmazásának: hagyni, hogy megtörténjék az igaz-
ság megérkezése. 

2 1 I . in. 31. 
2 21. m. 34. 
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és rombolás, hanem olyan viszony, amelyben a küzdők saját lényege jut érvényre: a két 
fél egymást segíti hozzá ahhoz, hogy felülmúlja önmagát, átadja magát a saját léte szárma-
zását jellemző rejtett eredetiségnek. Minél keményebbé válik a küzdelem, annál inkább 
„szabadjára engedik magukat a küzdő felek az egyszerű egymáshoztartozás bensősé-
gébe".23 A földnek szüksége van a világ nyitottságára, hogy elzárkózottságában jelen-
hessék meg, a világnak mint a történelmi sors terének és pályájának szüksége van arra, 
hogy valami olyasmin alapuljon, ami már eldőlt. Nem szakadhat el a földtől. A mű ennek 
a küzdelemnek a megalapítása. Nem kibékítés és a küzdelem megszüntetése, hanem annak 
megőrzése. A küzdők egymáshoztartozásában a küzdelem a legmagasabb fokát éri el, s 
mivel minden nyugalom olyan, mint a mozgás, amelyhez tartozik, e küzdelem legmaga-
sabb foka épp a mű egysége, a mű mozgásának önmagát egyre felülmúló összegyűjtése. 
„Tehát az önmagában nyugvó mű nyugalmának a küzdelem bensőségében áll a lényege, a 
mű annál inkább műszerű, tehát önmagában nyugvó egység és egész, minél magasabb 
fokát éri el benne a föld és a világ küzdelme, tehát e kettő minél inkább hozzájuttatja 
egymást ahhoz, hogy felülmúlja önmagát. 

A megalkotottság e küzdelem rögzítése a morféba. „így a megalkotottság maga is 
kifejezetten bele van alkotva a műbe . . . " 2 4 Ez azonban nem azt jelenti, hogy a művön 
látszania kell annak, hogy egy hozzáértőnek a teljesítménye, vagy éppenséggel annak, 
hogy egy nagy művész alkotása. Csupán a megalkotottságnak mint olyannak kell 
nyilvánvalóvá válnia, vagyis annak, „hogy itt megtörtént a létező feltárulkozása, s ilyen 
megtörténtként első ízben történik"2 5 : annak az egyszerű ténynek, hogy az ilyen mű van, 
nem pedig nincs. A megalkotottság ténye ott válik leginkább láthatóvá, ahol az 
alkotásfolyamat és a keletkezési körülmények ismeretlenek és felismerhetetlenek 
maradnak magában a műben. 

A műnek mint megalkotottnak az egyszerű ténye megütközés és lökés, tudniillik a 
nyitottságba. A morféba rögzített, magányosnak, önmagában nyugvónak látszó mű, mely 
úgy tűnik minden emberi vonatkozástól /alkotásfolyamat, keletkezési körülmény stb./ 
függetlenítette magát, ezzel a lökéssel felállítja az újat, a szokatlant és ismeretlent, s 
ugyanakkor felfordítja a mindaddig megszokottnak, ismertnek látszót. A mű, anélkül 
hogy erőszakot követne el, „kilök" bennünket a megszokottból, s „betaszít" a nyitott-
ságba. Ezt a lökést követni, engedni neki azt jelenti, hogy „átváltoztatjuk a világhoz és a 
földhöz fűződő megszokott viszonyokat, elfeledkezünk minden megszokott tevékenység-
ről és értékelésről, ismeretről és látásmódról, hogy elidőzzünk az igazságban, mely a 
műben történik. A megalkotott csak ezáltal válik művé. Hagyni, hogy a mű ilyeténképp 
mű legyen: ez a mű megőrzése. Miként a mű csak akkor létezhet, ha megalkotják, ugyan-
úgy maga a megalkotott is csak a megőrzők révén létezhet. „Ámde ha egy mű nem talál 
megőrzőkre, nem talál rájuk közvetlenül oly módon, hogy azok megfelelnének a műben 
történő igazságnak, akkor ez még semmiképp sem jelenti azt, hogy a mű a megőrzők 
nélkül is mű. Mindig a megőrzőkre vonatkoztatott marad. . . akkor is, sőt főleg akkor, 
amikor a megőrzőkre még csak vár, amikor még csak hívja őket, hogy térjenek be az 
igazságába. Még a feledés sem egyszerűen semmi, melybe a mű merülhet; ez is megőrzés. 

" I . m. 3 4 - 3 5 . 
2*I. m. 52. 
, 5 I . m. 51. 
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A műből táplálkozik. A mű megőrzése azt jelenti, hogy benne állni a létezőnek abban a 
nyitottságában, mely a műben történik. A megőrzés benneállása tudás. A tudás azonban 
nem valaminek az ismeretében és magunk-elé-állításában áll. Aki valóban tudja a létezőt, 
az tudja, hogy mit akar a létező közepette."26 A tudásnak és az akarásnak ez az egysége 
a Lét és idő egzisztenciálanalitikai vizsgálódásainak egyik alapgondolata: az egzisztáló 
ember „extatikusan" /az eredeti platóni értelemben/ átadja magát a létező feltártságának, 
nyitottságának. Sem ott, sem a műalkotás megalkotása és megőrzése esetén nem egy 
önmagát célként tételező szubjektum döntéséről, akciójáról van szó. Az ilyen extatikus 
tudás-akarás „az egzisztáló önmagunkon-túlhaladás józan megnyitottsága, mely kiteszi 
magát a létező nyitottságának mint a műbe beletett nyitottságnak. / . . . / A mű megőrzése 
mint tudás a műben történő igazságban való józan benneállás."2 7 

Az ilyen megőrzés nem ragadja ki a művet a maga önmagában-állásából, nem változtat-
ja puszta élménnyé, helyesebben: élmények kiváltójává. Nem zárja az embereket él-
ményeik egyediségébe, hanem a műben történő igazsághoz tartozóvá teszi őket, s így 
„megveti az egymásért- és együttlétnek mint a Da-sein történeti egzisztenciájának az 
alapjait".28 A megőrzéshez a műértőnek sincs semmi köze, aki a mű formai elemeinek, 
esztétikai minőségeinek és szépségeinek az ízlelgetője és ismerője. A megőrzés mint tudás 
benneállás abban a küzdelemben, melyet a mű a morféba rögzít. A helyes megőrzés 
módját maga a mű teremti meg és jelöli ki. A puszta műélvezet még nem jelenti a művek 
megőrzését, s ha a szokatlanba taszító lökést a megszokottság és a műértés fogja fel, akkor 
„a művek körül már megkezdődött a művészetipar".2 9 A gondos hagyományozás és a 
tudományos rekonstrukció sem éri el magát a mű-létet, hanem puszta emlékezés marad. 
„A mű legsajátabb valósága viszont csak ott válik hordozóvá, ahol a művet a mű által 
történő igazságban őrzik".3 0 A művészet tehát az igazság műbe-helyezése és működésbe-
hozása, a műben levő igazság alkotó megőrzése. Lényegileg történeti. De nem abban a 
külsőleges értelemben, hogy sok egyéb mellett szintén előfordul a korok változásában, 
maga is változik és a történettudománynak más-más látványt nyújt, hanem abban a „lé-
nyegi értelemben, hogy történelemnek veti meg az alapjait".31 

A heideggeri művészetfilozófiának ebből az erősen elnagyolt és korántsem teljes -
például az egzisztenciálontológiai magalapozottságát kellőképp meg nem mutató - vázla-
tából is látható, hogy a filozófiai hermeneutika esztétizmus-bírálata — az „esztétikai 
megkülönböztetés" gadameri kritikája —, a jelszó, mely szerint „az esztétikának fel kell 
oldódnia a hermeneutikában", milyen nagymértékben gyökerezik a heideggeri felfogás-
ban. A recepcióesztétika az esztétikai tapasztalatról és a művészet kommunikatív funk-
ciójáról szóló elméletével megmarad e felfogás keretei között, s jóllehet H.R.Jauss — 
R.Barthes nyomán — rehabilitálja az esztétikai élvezetet, azt a megértés-önmegértés 
hermeneutikai elve mintájára úgy határozza meg, hogy „önélvezet a másélvezetben" 
/Selbstgenuss im Fremdgenuss/, s erre alapítja például a regényhőssel való azonosulás 

" I . m. 53. 
" I . m. 54. 
" I . m. 54. 
1 91. m. 5 4 - 5 5 . 
S 0 I . m. 55. 
" I . m. 63. 
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fajtáit mint „interakció-mintákat". Világosan látható itt az esztétikai és a történeti tudat 
bírálatának lényegi összekapcsolása is /Kierkegaard és Yorck nyomán/, mely Gadamer 
hermeneutikájában a nyelvfilozófiai tudat kritikájával egészül ki /mondhatni: a lingviszti-
cizmus bírálatával, amikor is a lingviszticizmus alapvetően nyel ч tudomány izmust jelent, 
hiszem maga a nyelv Heideggernél és Gadamernél is az egyik legfontosabb téma/. Ugyan-
akkor azonban van itt valami olyasmi is, ami Gadamernél és a recepcióesztétikában nincs 
igazán tematizálva: ez, mint mondottuk, a művészi forma /morfé, Gestalt/ bevonása a 
műalkotás ontológiai interpretációjába, s az anyaghoz valamint az igazsághoz fűződő 
lényegi vonatkozásának a feltárása. 

A dialogicitás fogalmáról 

Heideggernél ez a viszony dialogikus: a föld és a világ, a természet és a történelem 
küzdelmében és összetartozásában gyökerezik. Kérdés csupán az, hogy a küzdelmet mégis 
mennyiben tekinthetjük egyfajta dialógusnak, hiszen a dia-logosz csak verbális interakció 
lehet, s legeredetibb formája, a szókratészi—platóni dialógus ellenállhatatlanul azt sugallja, 
hogy csak személyek között történhet meg mint a közös igazság keresésének a folyamata, 
s nem küzdelem, hanem együttműködés. Szóhasználatunk tehát csupán metaforikus, jog-
talanul megszemélyesítünk két „egzisztenciáiét": a földet és a világot? E szóhasználat-
igazolásaként azonban a dialogicitás-filozófia, illetve a hermeneutikai logika olyan kép-
viselőire lehet hivatkozni, mint Martin Buber és Hans Lipps. „Gondolja csak meg — írja 
Buber valakivel vitatkozva —, miről tanúskodik az, hogy egy munkás még a géphez fűződő 
viszonyát is dialogikusnak érezheti, például amikor egy nyomdász ezt mondja: a gép 
zümmögését néha felém irányuló vidám és hálás mosolynak érzem azért, mert segítettem 
neki, kiküszöböltem a nehézségeket és akadályokat melyek zavarták, kínozták, s így most 
már szabadon futhat." „Márpedig — mondja Buber —, ha valaki egy élettelen dolognak 
önállóságot s úgyszólván lelket tulajdonít és dialógusra vágyik vele, akkor az illető már 
megsejthetett valami világszerűt, a világtörténéssel folytatott dialógus előérzete támad-
hatott benne, a világtörténés azonban ugyancsak környező világában lép oda hozzá, mely 
szintén dologi jellegű."32 A dialógusviszony itt nyilvánvalóan nem két személy között áll 
fenn, s a „világtörténés" esetében - ellentétben a géppel - már nem puszta megszemélye-
sítésről van szó, sőt azt lehet mondani, hogy ilyen összefüggésben még a gép és a munkás 
esetében sem „puszta" megszemélyesítés, ha Buber az általa leírt viszonyt dialogikusnak 
nevezi: maga a megszemélyesítés általánosan elfogadott fogalma válik itt kérdésessé és 
kerül új megvilágításba. Ami a másik kérdést illeti, hogy ti. a küzdelem dialógus-fogalom-
e, erre nézve Hans Lipps hermeneutikai logikájában találunk a szóhasználatunkat igazoló 
fogalomértelmezést.33 A beszéd viszonyszerűségével foglalkozó fejezetben Lipps a 
diszkusszió fogalmát valamely dolog közös megbeszélésétől olyan dialógusként különböz-
teti meg, ahol egy álláspont kiépítéséről van szó. A beszéd viszonyszerűsége itt mutat-
kozik meg igazán. Minden diszkusszió egy állítással kezdődik, s az állítás, ellentétben a 

3 3Martin Buber: Das dialogische Prinzip, Heidelberg 1964. 
3 3 Untersuchungen zu einer hermeneutischen Logik, Frankfurt 1959. 
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kijelentéssel, nem tényállás tételezését jelenti, hanem olyan kezdeményezés, melynek 
véghezviteléhez ellenfélre van szükség. Ki kell derülnie annak, hogy amit állítunk, az meg 
is áll-e, védhető, tartható-e. Aki valamit állít, az maga tart igényt arra, hogy komolyan 
vegyék és ellenfélnek ismerjék el. „Az állításban egy dolgot illetően jelentünk be igénye-
ket, melyekkel más igények állnak szemben. Az ellenfél itt a dologból keletkezik, ameny-
nyiben a maga részéről van vele kapcsolatban valami állítani valója. Minden állítás mérv-
adó felfogásként igyekszik érvényre jutni."3 4 Ugyanakkor azonban álláspontunknak 
mint egy meghatározott álláspontnak már a fogalmában benne van, hogy más álláspontok 
tartoznak hozzá, melyek szemben állnak vele. „A dolog, amelyről a diszkusszió folyik, 
összekapcsol és szétválaszt."35 A diszkusszió, akár vita, küzdelem /Streit/, akár pedig harc 
/Kampf/, tehát akár eldönthető egy harmadik személy által, akár nem, relácionális logosz: 
viszonyszerűsége azonban nem az egymáshoz-közeledésben és az egymást-megismerésben 
áll, hanem „abban, hogy az egyik a másikon méri magát".36 Magunkat, helyesebben 
álláspontunk teherbíró képességét próbáljuk ki az ellenfél által, azt t.i., hogy felfogásunk 
meddig terjed, mik a korlátai. A másikkal folytatott diszkusszió a kölcsönös elhatároló-
dást jelenti, s ez az elhatárolódás küzdelem és harc során történik. A diszkusszió produk-
tivitása tehát abban áll, hogy megmutatkoznak egy álláspont erőterének a határai. „Itt 
nem az ellenfelet akarjuk megismerni, hanem önmagunkban, tudniillik ügyünk erejében 
akarunk megbizonyosodni."3 7 Ez azonban csak úgy lehetséges, ha álláspontunk ereje 
maximálisan kibontakozik, amihez viszont arra van szükség, hogy az ellenfél is a lehető 
legnagyobb mértékben juttassa érvényre a magáét. Ez az értelme annak a hermeneutikai 
alapelvnek, hogy az igazi — dialogikus — vitában mindkét félnek érdeke az ellenfél állás-
pontjának az erősítése, s a vita első szakaszában egyenesen nekünk is törekednünk kell 
arra, hogy az ellenvélemény mellett szóló valamennyi érvet felsoroljuk, az ellentétes állás-
pontot megerősítsük. A két félnek ez a kölcsönös és lényegi feltételezettsége a föld és a 
világ fentebb leírt viszonyában világosan látható volt. 

Bahtyin: „az anyag immanens legyőzése" 

Ezért minden olyan elgondolást, amely az anyag, a forma és a tartalom viszonyát 
hasonló feltételezettségnek tekinti, dialogikusnak fogunk nevezni és az itt vizsgált kér-
déskörhöz tartozónak fogunk elismerni, immár függetlenül attól, hogy van-e valami köze 
a heideggeri művészetfilozófiához vagy nincs. Az első ilyen álláspont, amelyre itt emlékez-
tetnünk kell, Mihail Bahtyiné, aki már 1924-ben írott, A tartalom, az anyag és a forma a 
nyelvi műalkotásban38 című tanulmányában alapvetően azért bírálja a formalista poéti-
kát, mert „a poétika a nyelvészet védőszárnyai alatt keres menedéket és egy lépéssel 
messzebbre menni tőle nem mer", s mintegy a nyelvészet részterületévé akar válni, ahogy 

3 41. m. 35 kk. 
3 5Uo. 
3 6 U o . 
3 7Uo. 
3 8 A magyar fordítás áll rendelkezésemre kéziratban /ford. Könczöl Csaba/, ezért a hivatkozásoknál 
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ezt egyes képviselői meg is fogalmazzák. Bahtyin szerint ennek az az oka, hogy a forma-
lista poétika függetlenítette magát az általános esztétikától, s régi hagyományokra támasz-
kodva az anyag elsőbbségét hirdette meg, elszakítva ezzel egymástól az egyes művészete-
ket. így a művészettudományok /például a poétika/ „csábítóan közel kerültek a pozitív 
empirikus tudományokhoz". „A művészi formában csak az adott anyag formáját látják, és 
nem látnak benne többet azon anyag elemeinek kombinációjánál, amelyet a természet-
tudományok, illetve a nyelvészet előzetesen már meghatároztak és feltártak." 

Úgy látszik azonban, hogy Bahtyinnál itt nem válik el kellőképp két kritikai irány, a 
kritika két motivációja: az anyagközpontú — általa materiálisnak nevezett — esztétika 
bírálata és a szcientista-lingviszticista tudományosság kritikája. Gondolatmenete előbb 
hosszan követi az első irányt, később viszont azt olvassuk, hogy „a lingvisztikai nyelvfo-
galom által meghatározott nyelv ugyan nem tartozik bele az esztétikai objektumba", s a 
költő tevékenységének lényege a nyelv legyőzése. Ezt követően Bahtyin olyan fejtege-
tésbe kezd, mely a nyelvészeti poétika más kritikusainál hiányzik. Az anyaggal folytatott 
küzdelemről kezd gondolkozni, s az anyag legyőzésének különböző módjairól: amikor a 
költő legyőzi anyagát, a nyelvet, akkor azt egyúttal immanensen tökéletesiti, „a nyelvet 
önmagával, magának a nyelvnek a fegyverével gyűri le, rákényszeríti, hogy a benne rejlő 
lingvisztikai lehetőségek tökéletes kibontakoztatása révén felülmúlja önmagát". Bahtyin 
aztán ezt a gondolatot a költészeten és a nyelven túllépve művészetfilozófiailag általáno-
sítja: „Az anyag immanens legyőzése az anyaggal szembeni viszony általános érvényű 
formális meghatározása mind a költészetben, mind a művészet többi ágában." 

Az anyagnak ezzel az immanens legyőzésével áll szemben az a negatív legyő-
zése, amely a tudományos megismerésben történik — Bahtyin itt olyan eljárásokat is említ 
mint a rövidítések, az „algebraizálás" /talán a szimbolikus logikáról van szó/, de nyilván 
értendő ezen a grammatika is. Mi a különbség az anyag kétféle legyőzése között? Az 
immanens legyőzés a legyőzöttben rejlő lehetőségek teljes kibontakoztatása, a legyőzött 
ezzel felülmúlja önmagát, a költő „a nyelvészet értelmében vett nyelv szorításából nem 
annak tagadásával, hanem immanens tökéletesitésével szabadul. A művészet tehát nem 
uralkodik az anyagon a tudományos megismerés és a technikai kezelhetőség értelmében, s 
nem állítja valamilyen cél szolgálatába mint a kultúra egyéb szférái, melyek közül „vala-
mennyi csak a nyelvnek egy igen csekély hányadára tart igényt." A költészetben a nyelv 
— s általánosabban: a művészetben az anyag - „minden oldalának legvégső határáig 
fejlődik ki, minden potenciája maximális terheket kell hogy hordozzon. A költészet a 
nyelvben rejlő lehetőségeket szinte kifacsarja, a nyelv pedig a költészetben önmagát múlja 
felül." Az idézett megfogalmazások alapján valószínűleg nem túlzás azt állítani, hogy itt 
ha kimondatlanul is, de etikai és pedagógiai szempont érvényesül. Az anyag kvázi 
személy: nem eszköz, hanem öncél szinte a kan ti maxima értelmében, s a pedagógia 
alapelvének megfelelően a benne rejlő lehetőségek maximális kibontakoztatása a „legyő-
zés" célja /hasonlóan a nevelő „győzelméhez"/. Tehát a művészet és anyaga közt itt 
perszonalisztikus mintájú vonatkozás, a fenti értelemben vett dialógus-viszony áll fenn. 
Ugyanis az elmondottak joggal gondolhatok tovább úgy, hogy a sikeres művészet maga 
sem az uralkodás értelmében győz, hanem le is győzetik abban az értelemben, hogy végül 
is az anyag lényege jut benne érvényre. További lényeges párhuzam, hogy miként a 
nevelési folyamat bizonyos „technikai" mozzanatait maga az eredmény /a kibontakozta-
tott személyiség/ nem tartalmazhatja, úgy a lingvisztikai nyelvfogalom által meghatározott 
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nyelv /az alkotás technikai mozzanatai/ sem tartoznak bele az esztétikai objektumba. 
Bahtyin megfogalmazásai, melyek ugyancsak magukra vonhatják a „puszta" perszonifiká-
ció gyanúját, alapvetően művészetfelfogásában gyökereznek: a művészet a természet és a 
„társadalmiasult emberiség" között játszódik le: „létrehozza e két világ konkrét intuitív 
egységét: az embert belehelyezi az esztétikai környezetként fölfogott természetbe, antro-
pomorfizálja a természetet és naturalizálja az embert." 

Popper és Lukács: „az anyag győzelme" 

A hermeneutika és a morfológia kérdéséhez jelentős és eddig szinte kiaknázatlan 
hozzájárulás a fiatal Lukács György és Popper Leó művészetfilozófiája is. A filozófiai 
hermeneutika és Lukács egynémely korai nézetének összefüggésére maga Gadamer muta-
tott rá: az Igazság és módszer első részében, az esztétikai tudat kritikája során Lukács és 
Paul Valéry képviseli a művészetről való gondolkodásnak azt a fordulatát, mely az alkotás 
zsenialitásán alapuló koncepciótól a recepció zsenialitásának a koncepciójához vezet. E 
felfogás szerint a műalkotás elvileg befejezhetetlen, mert mint alkotás nem rendelkezik 
előre megadható, rögzített célokkal, s így sikerültsége - ellentétben az eszközökkel, a 
technikai alkotásokkal - nem mérhető az ilyen célok elérésével vagy el nem érésével. A 
műalkotás az, amivé a befogadó változtatni tudja, minden recepció egyformán jogos. 
Lukács szerint az esztétikai szférának hérekleitoszi struktúrája van, a műalkotás létmódja 
az abszolút punktualitás. Az egész kérdésfeltevésnek ezt a félreismerhetetlenül ontológiai 
jellegét azután a Lukácsra támaszkodó Oskar Becker hozta formálóntológiai formára: „a 
mű most ugyanaz a mű és már most nem ugyanaz", s ebből Gadamer szerint végképp 
világossá válik, hogy ez a „tarthatatlan hermeneutikai nihilizmus"39 egy szélsőséges 
diszkontinuitás-ontológiában gyökerezik: ez a legszebb példa arra, hogy a szélsőségesen 
kiélezett esztétikai tudat hogyan semmisíti meg létünk alapját, a kontinuitást. Az esztéti-
kai egzisztencia elvetemültsége válik itt láthatóvá, ahogyan már Kierkegaard is leírta. 

Ez a gadameri jellemzés, ami a hermeneutikai nihilizmust illeti, vitatható. Az azonban, 
hogy a szóban forgó kérdés ontológiai jellegű, Lukács felől is megerősíthető. A Gadamer 
által hivatkozott tanulmányában4 0 az így leírt esztétikai szférát maga Lukács is „luciferi-
nek" nevezi, s közben hangsúlyozza, hogy a művészetnek ezt a strukturális sajátosságát 
annak nagy ellenségei, Platón, Kierkegaard és Tolsztoj sokkal világosabban ismerték fel 
mint harmóniára törekvő védelmezői. Lukács a Társadalmi lét ontológiája írásakor is 
világosan látta és hangsúlyozta, hogy az ontológia felé való fordulást már az 1912 és 1916 
között keletkezett Heidelbergi művészetfilozófiában és Esztétikában végrehajtotta /ez volt 
a Gadamer által hivatkozott tanulmány tágabb kontexusa/. Lukács, saját megítélése 
szerint itt fordult az esztétikai ítélet érvényességének kantiánus kérdésétől az immár nem 
ismeretelméleti, nem kantiánus kérdés felé: „Műalkotások vannak, hogyan lehetségesek? " 

Eltekintve attól, hogy ez a kérdés szintén egy kanti kérdés jelszószerű parafrazálása — a 
ténylegesen létező matematikai természettudományok lehetőségének a kérdése, mellyel a 

"Wahrheit und Methode, Tübingen 1960. 
4 0 Die Subjekt-Objekt-Beziehung in der Aesthetik, in: Heidelberger Aesthetik (1916-1918) 

Darmstadt 1974. 
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Tiszta ész kritikája-nak vizsgálódásai kezdődnek —, tehát eltekintve ettől, a lukácsi önér-
telmezést el lehet fogadni, s Gadamer is megismétli egy másik helyen,41 hogy az említett 
lukácsi nézetek ontológiai jellegűek. Hogyan lehetséges, kérdezi itt Gadamer, hogy a ránk 
hagyományozódott műalkotás még mindig érvényes, hogy minden vele való találkozás 
„abszolút" jelen, jóllehet minden vonatkozását elveszítette saját elmúlt jelenjéhez, s az 
istenek és emberek benne levő világa „ma már szinte csak úgy érvényes, mint a múlt 
dokumentuma". Miért érvényes mégis a mű? Mielőtt erre a kérdésre válaszolna, Gadamer 
megkülönböztet három hagyományos választ, melyekkel nem ért egyet: a formalista esz-
tétika válaszát, mely szerint ezeknek a formálásoknak a formai színvonalát csodáljuk, a 
fiatal Lukács válaszát: „a műalkotás ontológiai státusát esztétikai érzékenységünknek a 
képződménnyel, a szubjektivitásnak az objektivitással való egyszeri találkozáspontja al-
kotja", s végül azt a felfogást, mely szerint „a történeti távolság az, ami az ugyanazon 
műhöz való visszatérés közben valami újat és mást domborít ki abban". 

Lukács tehát Gadamer szerint is egy hermeneutikai-ontológiai kérdésre ad elfogadha-
tatlan választ, maga a kérdés azonban ilyen jellegű, s számunkra most épp ez a fontos. A 
lukácsi kérdésfeltevésnek ez a jellege már a Szubjektum-objektum tanulmányban is kifeje-
zésre jut - legvilágosabban azáltal, hogy Lukács az esztétikai magatartás leírásánál a 
hermeneutika központi fogalmára, a megértés fogalmára hivatkozik: „Ebben az értelemben 
— iija — az esztétikai magatartást, miként ez a fenomenológiában már megtörtént, normatív 
félreértésnek nevezhetjük." 

A fenomenológia, ahol ez már megtörtént, a Heilderbergi művészetfilozófia egyik feje-
zete: „Az alkotói és a befogadói magatartás fenomenológiája." A normatív avagy szükség-
szerű félreértés fogalmának használata azonban egyáltalán nem korlátozódik erre a feje-
zetre, hanem az egész könyv legfeltűnőbb sajátossága. Az első fejezetből /Az élményvaló-
ság közlésformái/ megtudjuk, hogy ez az olyannyira meglepő és mégis kétségkívül herme-
neutikai fogalom Lukács legjobb fiatalkori barátjától, Popper Leótól származik, aki 
művészetkritikáiban konkrétan alkalmazta is. 

Lukács mellett Tolnay Károly hívta fel nyomatékosan a figyelmet Popper művészet-
elméleti gondolataira, s miként itt bennünket sem csupán történeti érdeklődés vezérel, 
Tolnay is hangsúlyozza, hogy Popper eszméi hatvan év távlatából is aktuálisak maradtak, s 
azt a reményét fejezi ki, hogy ezek az írások termékenyítően fognak hatni az esztétika és 
a művészettörténet tanulmányozóira.42 E hatás elmaradásának több oka van. Popper 
életműve terjedelmileg igen csekély, néhány esszé, művészetkritika és levél, s ezek na-
gyobb része is a századforduló modoros stílusában fogalmazva, mely számunkra már 
nagyon idegen. Tartalmuk is furcsa „egy új normatív esztétika körvonalai, Cézanne és 
Maillol akkoriban új 'klasszicizmusa' felől koncipiálva s ellentétbe állítva Monet és Rodin 
impresszionizmusával", s ugyanakkor „a 'szükségszerű félreértés' doktrínája", „a művészi 
szándék és annak műbeli megvalósulása közti szükségszerű szakadék" elmélete, mely a 
megvalósult mű és a befogadói megértés viszonylatában is fennáll /kettős félreértés/.43 De 
épp ezek a furcsaságok teszik Poppert érdekessé a recepcióesztétika és a hermeneutika 
számára: elméletét tudatosan antidivinatorikus megértéselméletnek tekinthetjük. Ugyan-

4 1 Rainer Maria Rilke nach fünfzig Jahren, in -.Poetica, Frankfurt am Main 1977. 
4 2 Tolnay Károly in: Act. hist. art. 1971. 
4 3 Az idézett megfogalmazások Tolnaytól származnak, i. m. 
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akkor az utóbbi években a Lukács Archívum is olyan anyagokat tett közzé — például 
Lukács levelezésének első kötetét —, amelyek Popperra is jobban ráirányítják a figyelmet. 
„Popper elmélete — hja H.R.Jauss legújabb könyvében44 —, a nem azonosság esztétikája. 
Abból a belátásból ered, hogy a műalkotásban nem valamiféle transzcendens értelem 
nyilvánul meg monologikus módon, amikor is a művész akarása és a szemlélő megértése 
megszűnne, hanem a szerző intenciója, a kész mű és a szemlélő számára adott jelentés 
között kettős hiátus van, mely az értelemkonstitúciót lezárhatatlan folyamattá teszi a mű 
produkciója és recepciója között. / . . . / Popper elmélete annak a fejlődésnek a kezdetét 
jelenti, amely a monologikus műesztétikától a dialogikus megértéselmélethez, napjaink 
hatástörténeti hermeneutikájához és recepcióesztétikájához vezetett." 

Popper felfogása szintén ontológiai álláspont: nem azt kérdezi, hogy hogyan lehetséges 
a művészi objektivációk megismerése, hanem azt, hogy miben áll az objektivációk objek-
tivitása, s erre a kétségkívül hermeneutikai kérdésre egyértelműen antidivinatorikus vá-
laszt ad. Szó sincs itt már empátiáról, az idegen szubjektumokba vagy korokba való 
historicista belehelyezkedésről, az élmények jelek által való „közlésről". Az értelem maga 
az objektív forma, mely azonban nem érhető el az alkotó, illetve a befogadó erőfeszítése 
nélkül: ez az erőfeszítés egyenesen harc, melyben paradox módon épp a vereség válik 
győzelemmé, az eleve kudarcra ítélt kísérletből ered az igazság, az ember végessége és 
korlátozottsága a produktivitás forrása. Ez az a gondolat, amely Popper valamennyi írásá-
ban központi szerepet játszik. A Brueghel-esszé ama gondolat körül forog, hogy „minden 
festészet ősténye az, hogy színekkel kell festeni, s hogy a színek egyhangúságának a 
természet teljes sokanyagúságát kell visszaadnia, de nem képes erre: ez a merészen vál-
lalt lehetetlenség s a vállalkozás elkerülhetetlen kudarca" Poppernél a művészet 
egyetemes anyagának /Allteig/ a látomásává, „mindent átfogó formafogalommá válik". 
A Rodin-kritikában, ahol Popper impresszionizmusáért bírálja a művészt, „így kényszeríti 
a kő a természetet kereső de azt nem találó szobrászt a tömbbezártnak az egységéhez", 
s a Népművészet és a forma átlelkesítése című írásban „a tarkaság, a színesség akarása 
a népművészeti alkotásokban így válik az elveszett és mégis mindenütt jelenlevő értelem 
misztikus beteljesülésévé"45. A Goya rézkarcai-ban a hallását vesztett Goyánál a 
rézkarctechnika részleges ellenőrizhetetlenségéből és az egyensúlyérzék elvesztésé-
ből így keletkezik a Capriccos kísérteties világa, melyet a Goya által hozzáfűzött és 
otrombán moralizáló kommentárok megsemmisítenek az ezen világot esztétikailag él-
vező befogadó számára. így vall kudarcot Meunier agitatív szándéka, aki elgyötört és 
nyomorúságosan öltözött, mégis erőtől duzzadó proletárokat ábrázoló szobrokkal akarja 
„megremegtetni a tőke szívét", de mivel a szobrok mint műalkotások túl jók, a „tőke" 
„azt látja amit látnia hasznos, és így szól: 'mit akartok ti tulajdonképpen, hisz olyan 
szépek vagytok, mint az olimpus kovácsai". így segíti elő az ember a zene fejlődését, 
amikor a „zenenyelv" és az „életnyelv" szótárát keresi, minden zenéhez értelmes szöveget 
akar hozzágondolni — képtelen törekvés —, s a programzene az általa kitalált furfangok 
révén így élteti végső következményében az abszolút zenét, mert célja, a gépek lármájá-
nak, a nagyvárosi zajoknak stb. a zenei ábrázolása elvileg lehetetlen — olvassuk A szó ereje 
a muzsikában című tanulmányvázlatban. S innen ered maga a műalkotás mint olyan: „A 

4 4 Aesthetische Erfahrung und literarische Hermeneutik 
4 5 Tolnay, i.m. 
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dolgokra rárakjuk azokat a béklyókat, amelyekben mi magunk is járunk: a kezdetet és a 
véget. / . . . / A művészet révén elvesszük a természettől azt, amit életünk révén elvett 
tőlünk: a végtelenséget. A művészet az ember képét teremti meg ellentétben a világgal. / . . . / 
Határvonalai olyanok, mint a születés és a halál, hangsúlyozásai nem olyanok-e, mint az 
érzelmek? Születés és halál és érzések az ember megkülönböztetői a kozmosszal szemben. 
Kezdet és vég és hangsúly a mű megkülönböztetői a dologgal szemben. így válik nyilván-
valóvá, hogy a művészetet mint legmagasabb mértéket emberformában teremtettük 
magunknak, hogy a dolgokban ugyanazt a rendet leljük fel, mint amikor magunkba 
nézünk, hogy értékelni tudjunk és szeretni tudjunk." 4 6 

Popper ezzel a kétségkívül ontológiai elgondolással azt az álláspontját akarja megala-
pozni, hogy a műalkotás csak a befogadásban válik „zárttá", hogy „Minden műalkotás 
végső befejezése a befogadó."4 7 Ez az álláspont, miként Jauss is hangsúlyozta, a műalko-
tás dialogikus jellegének a felismerését rejti magában, s most ezt azzal kell kiegészítenünk, 
hogy a megalapozásának szánt ontológiai gondolat szintén dialogikus jellegű: az ember és 
a természet közötti interakció, az ember és a természet küzdelme áll a középpontjában, s 
ez a küzdelem a fentebb meghatározott értelemben dialogikus jellegű. Az igaz, hogy az 
ember itt még szinte valamiféle cseles lényként jelenik, aki a legnagyobb ellenséggel, a 
természettel folytatott harcában gyengeségét változtatja erővé, az ellenfelet annak saját 
fegyverével, a végesítéssel győzi le, de kétségtelen: a végesség bizonyul a produktivitás 
forrásának.48 Ami itt döntő, az nem az itt még szubjektivisztikusan ható megfogalmazás, 
hanem a harc, a küzdelem motívuma egy abszolút fölényben levő ellenféllel. Épp az 
embernek ez az ontológiai „csele és bosszúja" az, amit Popper később megfordít, s ahhoz 
hasonlóan értelmez, amit Lukács a Heidelbergi esztétikában kantiánus módon fogalmazva 
„transzcendentális véletlennek" nevez: az alapértékek levezethetetlenségéről van szó. 
Popper-nekrológjában még maga Lukács is kerülte a kantiánus frazeológiát, s a forma 
aktivitását „alapnélküliségként", a nagy véletlenként jellemzi, mely saját metafizikai len-
dületétől hajtva betör az életbe. Az ontológiai csel ontológiai szerencsévé válik /„glück-
spendender und gebärender Zufall"/. Ez a szerencsés véletlen itt még nem az értékek 
természetében, hanem a művész anyagában /Material/ gyökerezik: az anyag és annak 
„saját igénye" az az abszolút fölényben levő ellenfél, amellyel az alkotó küzd — az anyag 
révén például saját „élményvalóságát" /Lukács/ igyekszik kifejezni, másokkai adekvát 
módon közölni. Ha látszólag a művész győz, helyesebben: az anyag legyőzetik, akkor ez 
valójában nem az anyag veresége vagy kudarca, hanem a művészé — persze nem a dilettáns 
kudarcáról van szó, hanem a virtuózéról. Popper szerint például Paganini abszolút ura a 
hegedűnek, s így alkot hegedűellenes műveket, mert a hegedülés már semmiféle nehéz-
séget sem jelent a számára. A hegedű lényege pedig a hegedülés nehézségében áll. „A 
virtuóz is ellensége, legyőzője anyagának — írja Popper.49 — De mivel az anyag a maga 
állandóan tapasztalható ellenállásával másokba már beléívódott, számukra megszokottá 

,6Popper Leó: Dialógus a művészetről, Helikon 1981 /2 -3 . E folyóiratszámban valamint az A c t hist, 
art. idézett számában a többi említett Popper-írás is megtalálható. 

4 7Uo. 
4 8 Ennek az értelmezésnek egy lehetséges folytatását jelzem a Helikon idézett számának beveze-

tőjében /Régi és új hermeneutika/. 
4 9 Act. hist. art. 
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vált, ellenállás-valeuijével úgyszólván beépült a szervezetükbe, legyőzőjének nincs sok 
köszönetben része." Popper szerint Rodin is virtuóz: legyőzi a szobrászat alaptörvényét — 
a szobrászat anyagának, a kőnek a „saját igényét" — 9 a súlyosságot. Nem ismer súlyt és 
nem ismer nehézséget. Érzéssel,de érzék nélkül alkot, elrontja az anyagot s témáját nem 
javítja meg. Munka közben csak ingerekre és finomságokra gondol, nem pedig nyugalomra 
és nemes faragatlanságra /edle Grobheit/. Ez a legnagyobb hibája, mert a szobornak min-
dig meg kell maradnia a súly közvetlen uralma alatt. „S ha egy mű megvesztegette a 
követ, hogy vegye fel magába az alakot a szabadon csapongó végtagokkal, akkor száz év 
múlva mégis jön a súlyosság, letöri a végtagokat s a művet torzóvá változtatja." „A híres 
torzókkal kapcsolatban a nagy Véletlen Mesterről szoktak beszélni. Ez nagyon hamis. 
Maga a legmélyebb szükségszerűség volt az, ami itt végrehajtotta korrekcióját s valami 
hamisat igazzá változtatott. Mert a szobrászat számára minden hamis, ami a súlyosság 
nélkül történik. Az, hogy a kiálló letörik, s a torzó, az erőszakosan lekerekített megma-
rad, igazi folyamatának legmélyebb allegóriája. A szobrászatnak kerülnie kell mindent, 
ami letörik"' .5 0 Itt persze nem egyszerűen a fizikai letörhetőségről van szó, hanem arról, 
amit a befogadó letörhetőnek érez. 

Tehát ami empirikusan nézve csak nagy véletlenként értelmezhető, az valójában mély 
szükségszerűség: az élettel és az élményvalósággal szemben transzcendens ellenfél, az 
anyag a maga igényével nemcsak a kész műalkotások, hanem a művészi alkotás közben is 
tartózkodhat a küzdelemtől, előfordulhat, hogy nem hajtja végre korrekcióit, s a győztes, 
a művész, illetve a mű ezáltal nem nagyobb lesz, hanem kisebb. A pozitív ellenpélda, az 
egyiptomi szobrok és Maillol munkái esetében, melyek a súlyosság közvetlen uralma alatt 
állnak, az elnyomottság magasabb élet és növekedés forrása. Popper felfogásának történeti 
vetülete a Rodin-kritika első mondatában van világosan megfogalmazva: „Az egyiptomi 
szobrok hatalmas, merev gesztusa minden változáson felülállva megőrizte a maga szentsé-
gét. Csak e gesztus értelme változott meg: nem az istenségnek, hanem a kőnek hódol." Ez 
a mondat pedig egyenesen úgy hangzik, mintha a fentebb Gadamer megfogalmazásában 
megismert kérdésre volna válasz: hogyan lehetséges, hogy a múltbeli mű ma is érvényes, 
holott az istenek és az emberek benne levő világa ma már szinte csak történeti dokumen-
tum. Poppernek ez a válasza nem sorolható be egyikbe sem a három típus közül, melyeket 
Gadamer mint az övével ellentétes álláspontot sorol fel. De nem azonos Gadamer válaszá-
val sem, mert azzal ellentétben itt az értelemváltozás és az értelemkontinuitás egysége úgy 
van felvázolva, hogy sokkal nyilvánvalóbb és lényegibb szerepet játszik benne az anyag és 
a forma, a kettő viszonya és mindkettő vonatkozása az alkotóhoz és a befogadóhoz, s 
nem utolsósorban az igazsághoz. 

Körülbelül így lehetne tehát felvázolni a popperi „félreértéselmélet" ontológiai alap-
jait, s ha a korabeli filozófiában vagy irodalomban ennek az ontológiának a példaképeit 
keressük, eljutunk Rilkéhez. A filológiai igazolhatóság kedvéért ezt kerülőúton tesszük: 
Polányi Károly egyik leveléből indulunk ki, melyet 1908 augusztusában írt Lukácsnak. 
Megjegyezzük, hogy Polányi ebben az időben Lukács mellett Popper legjobb barátja volt, 
a hosszú beszélgetéseik közben alaposan megismert félreértéselméletet nagyra értékelte. 
„A levélírásod érthetőbb / . . . / mint irodalmi dolgaid — magyarázza Polányi Lukácsnak 
ebben a levélben — de ugyanarról van szó mind a kettőben. A levél az párbeszéd, ahol az 

5 0 Die Bildhauerei, Rodin und Maillol, uo. 
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egyik hallgat. Az irodalmi dolog az monológ, melyet ketten hallgatnak: a két álláspont éles 
hallású harcosai. Amit Te teremtesz, az mindig 'dolog': és nem 'annak két oldala'. Minden 
elmondott dolog hatásában ilyen dialógus: de, mondom, nem a beszéd, hanem a meghall-
gatás dialógusa. És ugyanarról esik szó bennük: az életről és annak szép nehézségeiről; az 
Akármilyenről és a Valamilyenről, arról, ami ellenünk küzd és arról, aki ellen mi küz-
dünk, /was mit uns ringt, wie ist das gross /Rilke/, - és így folytathatnók a képsort a 
szabvány és pislogó képzelet mozgófénykép pályáján a végtelenbe — mert nincs mérték, 
ami ne volna 'e kettő': s nincs kifejezés, amely megszületése első lélegzetvételével ez 
alap-paradoxiára ne született volna."51 A Rilke-idézet /"Amivel küzdünk mily parányi, / 
és mily nagy, ami küzd velünk"52 az 1902 és 1906 között megjelent Képek könyve 
második könyvének második részéből származik. Az idézett sorok tágabb kontextusát a 
tartalmi pontosság kedvéért itt nyersfordításban vesszük szemügyre: „Mily kicsi az amivel 
küzdünk, I ami velünk küzd, mily nagy az; ha a dolgokhoz hasonlóan hagynánk, / hogy a 
nagy vihar így győzzön le bennünket, — / tágak és névtelenek lennénk. / Amit legyőzünk, 
az a kicsi, / s maga a siker tesz bennünket kicsivé. / Az örök és a rendkívüli nem akarja, 
hogy mi hajlítsuk. / Az angyal ez, mely az Ószövetség küzdőinek jelent meg: / ha ellenfelé-
nek vágyakozásai / a harcban fémesen terjednek ki, / úgy érzi őket ujjai alatt / mint mély 
dallamok húrjait. / Akit legyőzött ez az angyal, / mely oly gyakran mond le a harcról, / az 
megigazulva és felegyenesedve / és nagyként kerül ki abból a kemény kézből, / mely 
mintegy formálva simította végig. / A győzelmek nem csábítják. / Növekedése, hogy egyre 
nagyobb által győzetik le mélyen." 

Ha ennek a vesztesnek, az abszolút fölényben levő ellenfél, a transzcendens Másik 
kezéből megigazulva, felegyenesedve és nagyként kikerülő, a harc-dialógusban elszenve-
dett vereségtől növekedő legyőzöttnek a gesztusát összevetjük az egyiptomi szobrok 
popperi leírásával, feltűnő hasonlóságokat tapasztalunk: e szobrok hatalmas, merev gesz-
tusa /Gebärde/ immár nem az istenségnek, hanem a kőnek hódol. „Úgy látszik, hogy a 
súlyos alakok egyetlen élményükként, alázatosan követik a kő súlyosságát. A kő pedig, 
melynek szentelték magukat, megjutalmazza őket: úgy működteti bennük a maga erőit, 
hogy hatalmasabbnak érzik magukat minden életnél, amelyről lemondottak. Minden 
irányt elnyomnak magukban, hogy egészen átadják magukat a kő irányának, a lefelé-irá-
nyulásnak. De az elnyomottak észrevétlen felegyenesednek, s oly változatos élettel töltik 
meg ezeket, hogy hirtelen minden kötöttségről elfeledkezünk, s azt hisszük, ismét az 
igazság áll előttünk, mely ezer karral csapkod maga körül."5 3 

Itt nem lehet feladatunk Popper Rilkéhez fűződő viszonyának behatóbb vizsgálata, 
mellyel másutt részletesebben foglalkoztam.5 4i Annyi mindenesetre az összevetett szöveg-
részekből is látható, hogy mire gondol Lukács, amikor azt írja, hogy Popper „a földre 
hozta a metafizikát": például itt a rilkei gondolatot úgy látjuk viszont az anyagba helyez-
ve, hogy közben nem vész el spekulatív-filozófiai tartalma, igazsága. Ez a körülmény is 
lényegesen megkülönbözteti Popper formafogalmát a kor jellemző formafogalmaitól /pél-

5 1 Lukács György levelezése, Budapest, 1981, 75 — 76. 
5 2 Képek Könyve, „A néző". Nemes Nagy Ágnes fordítása. 
5 3 Die Bildhauerei, Rodin und Maillol.i.h. 
5 4 Anfange einer nichtdivinatorischen Hermeneutik bei Leo Popper und dem jungen Lukács, 

Neohelicon, sajtó alatt. 
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dául Hildebrandétól vagy Wölfflinétől - ez utóbbiról Popper azt írja egyik levelében,5 5 

hogy „egészen hülye"/. A metafizika ilyesfajta „földrehozását" azaz materializálását 
W.Worringer jellemezte legjobban, éspedig épp akkor, amikor egy levélben arról számol be 
Lukácsnak, hogy milyen hatást váltott ki belőle a Lélek és a formák olvasása: „saját 
materializációmat éltem át. Először saját materiális voltom feladását, az önmagamtól való 
eltávolodást, a transz-állapotba jutást, s aztán önmagam fokozatos viszontlátását egy új, 
ideális materializációban."5 6 Amit Worringer önmagáról mond, pontosan illik Poppernál a 
metafizikai gondolatra: ideális materializációban látja magát viszont. 

A félreértés-elmélet és a dialogicitás lényegi összefüggésére mutat az a körülmény is, 
hogy a Lukács - Popper — Polányi körhöz tartozó Balázs Béla már 1910-ben félig 
művészi, félig filozófiai formában veszi vizsgálat alá a dialogicitás fenoménját, s egész 
füzetet ír róla.5 7 Ez azért különösen érdekes, mert maga Martin Buber A dialogikus elv 
történetéhez című írásában5 8 úgy látja, hogy a dialogicitás csak a tízes évek végén vált 
filozófiai témává Hermann Cohen Religion der Vernunft aus den Qellen des Judentums 
című könyvében, eltekintve két megjegyzéstől, melyet William James a The Will to 
Believe-ben /1897/, illetve ő maga a Die Legende des Baalschem-Ъеп /1907/tett. Másrészt 
a popperi félreértés-fogalom és az egész ráépülő művészetfilozófia erős hasonlóságot 
mutat Paul Valéry „malentendu"-fogalmával és művészetfilozófiai nézeteivel. Gadamer, 
mint láttuk, a fiatal Lukácsot említi együtt Valéryval, H.R.Jauss pedig idézett könyvében 
azt állapítja meg, hogy Valéry és Popper kb. hasonló időben és egymástól függetlenül 
alakított ki nagyon hasonló álláspontot. Ezt követve alátámasztja Poppernek egy látszólag 
jelentéktelen megjegyzése Lukácshoz 1910 február 6-án írt levelében: „Valami Feleky 
Géza melletted nagyon ügyesen ír a К/ernstok/ dolgokról magukról. Sőt, ami a legfőbb 
dicséret — egypár dolgot mond, amit én akartam írni, és ami helyett most kénytelen 
vagyok valami még zseniálisabbat kitalálni." A rokonszellem Feleky alighanem az első 
magyar „valérysta" volt; bár azt meg kell jegyezni, hogy Valéry elméleti írásai közül 
ekkoriban csak az első Leonardo-tanulmány állhatott Feleky — és esetleg Popper — ren-
delkezésére, ahol a félreértés-elmélet mint olyan még egyáltalán csak rejtve van jelen. 

A félreértés /dialogicitás/ elvet maga Popper is kiterjesztette a történelemre - de sajnos 
csak egy tréfás-parodikus feljegyzés formájában: „A fejlődés a különböző emberek és 
korszakok egymásrahatásából /és ezen korszakok továbbörökléséből/ áll. Mivel azonban 
ember embert nem ismer belülről, nem értheti meg, hogy mit akar, korszak előző korsza-
kot még kevésbé /mert lehetetlen az „utánajárás"/ mert azonban mégis átveszi amit lát, 
hamisan veszi át, félreértve és — újabb félreértéseknek talajt készítve. Tehát: a művészet 
fejlődésének fő tényezője a félreértés."59 Az irodalomtörténet elméletéről írott tanulmá-
nyában60 Lukács közvetlenül és igen lényeges vonatkozásokban kapcsolódik a popperi 
elmélethez, Häuser Arnold pedig vélhetőleg a Heidelbergi művészetfilozófia közvetítésével 

5 5 Lukácshoz 1910. február 17-én. 
5 6 1911 . december 29. 
5 'Dialógus a dialógusról, Budapest évszám nélkül. 
s 8In: Das dialogische Prinzip, Heidelberg 1979. 
"Helikon 1981/2-3 . 
6"Alexander-emlékkönyv, Budapest 1910. 
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támaszkodik — nevének említése nélkül — Popperra, amikor egyik könyvében61 egész 
fejezetet ír a megértés és a félreértés kérdéséről /s közben igen helyesen a modern francia 
művészetfilozófiákhoz kapcsolja, célozva ugyanakkor arra is, hogy itt hermeneutikai 
problémáról van szó/. Kétségtelen tehát, hogy a morfológia és a történeti megértés viszo-
nyának a vizsgálatánál Heidegger és Valéry mellett Popper és Lukács gondolatait is figye-
lembe kell venni. 

6 1 A művészettörténet filozófiája, Budapest. 1978. 
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BACSÓ BÉLA 

MŰVÉSZET ÉS TAPASZTALAT 

„. . . .az 'eszményi' befogadó fogalma . . . áldat-
lanul hat minden művészetelméleti fejtegetés-
ben, hiszen ezek célja kizárólag az, hogy az 
ember létezését és lényegét általában feltételez-
zék." 

(Walter Benjamin) 

Az elmélet nyomasztó szükségletévé vált, hogy számot vessen azzal a tapasztalattal, 
mellyel nap-nap után találkozik a művészet mindennapi tapasztalata során, mely sok 
esetben távol áll az elméleti konstrukciók ideális elképzeléseitől. Ez a tapasztalat az ember 
létezését és lényegét konkrét-reális jellegében mutatja meg, mint az ideális tagadását. 

Ha a művészetelmélet nem kívánja, hogy mindig a puszta követelés formájában, függet-
len és elkülönült entitásként birtokolja a befogadás eszményi tartalmait, akkor végre szét 
kell tekintenie a konkrét művészettapasztalat életvilágában, s ebből nyert eredményként 
kell megfogalmaznia teoretikus elveit. Tudomásul kell vennie, hogy a mindennapi művé-
szettapasztalat körében jelen van egy olyan tapasztalati mező, mely az „univerzális művé-
szet", regresszióját, visszavonását és másfelől az ,.alacsony művészet" a tömegművészet 
univerzális kiterjesztését végzi, végezheti mindennaposán. Ezért felfogásom szerint nem 
beszélhetünk alacsony és magas kultúráról és művészetről, hanem az előbbiek értelmében, 
csakis zárt és nyitott kultúráról, vagyis a művészi tárgy regresszív vagy progresszív megér-
téséről, a személyiség zárt vagy nyitott önértelmezéséről, tapasztalathorizontjának — tu-
datos vagy tudattalan — leszűkítéséről, puszta újraismétléséről vagy kibővítő megújításá-
ról. Vagyis történeti kritikánkban1 a puszta tagadás és magabiztos önállítás helyett újra és 
újra számot kell vetnünk a „közönségesség posztulátumával" —aneki szegezett miérttel — 
és a „szokványosság axiómájával" — a neki szegezett hogyannal. Miért válik pl. a klasszikus 
mű eleve gyanússá és hogyan fogadható el természetesnek mindaz, ami az ember létezését 
és lényegét, önértelmezését meghatározza. Mármost megint az elmélet önhittségével rápi-
rítunk a mindennaposán működő elvek és tapasztalatok hiányosságára ? Nem. 

Ezeket az elveket és tapasztalatokat tesszük meg elméletünk tárgyává és felismerjük, 
hogy ezek mellőzése mindig újraszüli az elmélet önértékéről és a mindennapi gyakorlat 
értéktelenségéről vallott nézeteket. 

Kant a következőképpen fogalmazta meg a dolgozatunk lényegét érintő problémát 
J. S. Beckhez írott levelében (1794. júl. 1.): „Azonban csak azt érthetjük meg és közöl-
hetjük másokkal, amit mi magunk hozhattunk létre, feltéve, hogy az a mód, ahogy 

1 „Az úgynevezett történeti kritika két fó' alapelve: a közönségesség posztulátuma és a szokvá-
nyosság axiómája. A közönségesség posztulátuma: Minden, ami igazán nagy, jó és szép: valószínűtlen, 
mert rendkívüli, és legalábbis - gyanús. A szokványosság axiómája: Ahogyan nálunk van s körülöttünk 
van, úgy kellett lennie mindenütt mindenekkel, hiszen ez mind így oly természetes." F. Schlegel 25. 
Kritikai Töredék, in: A. W. és F. Schlegel: Válogatott esztétikai írások, Gondolat, 1980. 216. 
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valamit szemlélünk, ezt vagy azt egy olyan képzetbe viszi be, amely mindenkinél mint 
azonos feltételezhető." 

Mindaz, amit megértünk az magunknak egy vonatkozásviszonyban való megértése, 
melyben mi magunk mindazt, ami ezidáig voltunk e vonatkozást illetően újra létrehozzuk, 
de ahogy magunkat értjük, ennek a vonatkozásviszonynak a feltételrendszere, nem pusz-
tán a miénk, hanem mások megértésében is jelenlevő közös feltételrendszer. Megértésünk-
ben és közléseinkben erre az „azonosként feltételezhetőre" hagyatkozunk, amely egye-
düli garanciája és feltétele a kommunikatív megértetésnek. Ez az azonosként feltételez-
hető, az ízlésítéletnek alapul szolgáló közfelfogás (sensus communis). A kommunikatív és 
ezzel a művészeti kompetenciát is lehetővé tevő konszenzus mindig egy konkrétan-tör-
ténetileg jelenlevő és kibomló kommunikatív és művészeti performanciában eleven. Fel-
adatunkká lesz, hogy szemügyre vegyük ezt a sajátos történetiséget, megértsük a tapaszta-
lati mező, a hagyománybázis alkalmazási mechanizmusait, használatát, mint a művészet 
tapasztalásának lehetőségfeltételét. Figyelembe kell vennünk azt a mozgást, melyben a 
nyelvben hagyományozott művészeti észlelési és tapasztalási mintákat valamilyen irány-
ban alkalmazzák és ezáltal a konszenzus érvényességbázisával ütköztetik. A konszenzus-
nak éppen ez legfőbb szerepe, hogy benne a rögzített tapasztalati-értelmezési minták a 
performatív használat bázisául szolgálnak. A művészeti performanciában éppen ezt az 
érvényességbázist vonják vissza vagy építik tovább, de a használat során mindenképpen 
változáson megy át. A konszenzusban rögzített „ . . . univerzális normák csak keretek egy 
produktív magatartás számára, amely mindig továbbépíti a kontextusokat és specifikus 
motívumokat kölcsönöz belőlük."2 

A művészet tapasztalása csakis ebben a formában eleven és éppen ebben mutatkozik 
meg történetisége, vagyis a normák és minták individuális alkalmazásában, ez egyben a 
nyitott kultúra útja. A nyelvileg közvetített normák keretfeltételében ott rejlik a kultúra 
kibontásának vagy elsorvasztásának a lehetősége: „A szavak, melyeket az esztétikai ítélet 
kifejezéseként jelölünk meg, igen komplikált, de nagyon jól rögzíthető szerepet játszanak 
abban, amit egy korszak kultúrájának nevezünk."3 

(1.) Az esztétikai elmélet nem térhet ki a hermeneutika, és az így felfogott nyelvi közve-
títettségű interszubjektív tapasztalat elmélete elől, és abban feloldódva az esztétikai her-
meneutika formáját ölti. A művészet tapasztalata nem függetleníthető az összemberi 
tapasztalattól. Minden ezoterikus esztétikai konstrukció hibája abból eredt, hogy úgy 
vélte, itt valami tiszta lapot nyitunk és az esztétikai kontemplációban képesek vagyunk 
létmeghatározottságunktól elvonatkoztatva, szinte egy másik életet élve, olyan értékeket 
és tapasztalatokat és világlátást magunkévá tenni, melyek nem hozhatók kapcsolatba a 
mindennapi életvilág meghatározott körével. Az esztétikai tapasztalat - és itt a hangsúly 
most a tapasztalaton van - hermeneutikai elmélete véleményünk szerint alkalmas arra, 
hogy úgy tegye elméletét történetivé, hogy az ne egyszerűen a puszta negáció legyen, 
mellyel társadalomfelfogásában egy abszolút történeti szkepszist állítana. Másfelől így 
megszüntethetőnek tűnik a korábban említett eszményi befogadóra való hivatkozás, vagy 
az a tehetetlenség-érzés, melyet a befogadás látszólagos szubjektív önkénye vált ki az 

2 B. Waidenfels: Verhaltensnorm und Verhaltenskontext, in: Phaenomenologie und Marxismus kiad. 
Waldenfels és mások Suhrkamp V. Frankfurt 1977. 135. 

3L. Wittgenstein: - Vorlesungen über Aesthetik Vandenhoeck/Ruprecht V. Göttingen 1971. 28. 
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esztétákban. Az így értelmezett esztétikai elmélet a tényleges történetiségre és a monado-
logikus álláspont megszüntetésére koncentrál. 

Magunkat a művészetről, vagy a kultúra egyéb elemeiről tett tapasztalatunkban csak 
azáltal értjük és érthetjük meg, hogy részesei vagyunk egy életvilágnak, mely nyilván-
valóan nem homogén, hanem ha tetszik elkülönülésre alkalmas, konfliktusos szerkezetű 
lehet, de mindenképpen egy referenciális, reflektív önmegértés keretét biztosító szféra. 
Tehát mindenképpen egy közös szféra, melyben a nyelv, az objektivált hagyomány, még-
ha az elutasítás formájában is, de meghatározza az értelmezés különböző formáit. Ezek a 
formák Wittgensteinnel szólva, egymás mellett élő, egymással szembeszegülő nyelv-
játékok, melyek egy teljes kultúrát4 foglalnak magukba, s így az életvilág egymással 
kommunikáló kultúrák, vagy éppen az exkommunikativ kulturális elkülönülés világa. A 
hagyomány bármely elemének értelmezése szükségképpen a közös életvilágban jelenlevő 
uralkodó vagy látens kulturális tradíció vonatkozásában fogalmazódik meg. Szavaink és 
gesztusaink, választásunk vagy elutasításunk az életvilág kínálatával szövődik össze. Nem 
kívánjuk itt a kultúrában is megjelenő elidegenedés tapasztalatát felemlegetni, nem 
hisszük, hogy léteznék egy tökéletesen lezárt, a puszta uralom és hatalomgyakorlás mono-
lit univerzuma, mert egy ilyen univerzum is, szinte önmaga ellentéteként életre hívná az 
emberek azon törekvését, hogy olyan hagyományt keressenek, mely a fennállón túlra 
pillant és úgy dolgozza fel a múltat, hogy az a monolit univerzum tagadása legyen (az 
ideologikus önmegértés kritikai elve!). Sőt az emberi megértés legfőbb sajátossága az, 
hogy soha nem elégszik meg a már elért, bejárható hagyomány horizontjával, hanem 
feszítő identitáskeresésében próbára teszi az elértben beálló érték-érzés világot. „Mi mint-
egy állandóan tudásunk horizontjában élünk. Minden minket mégis magába záró és a 
kilátást megtagadó horizonton túlra törekszünk."5 Valójában csak így nyilatkozik meg 
létünk, mint hozzánk tartozó, mert a lét, mint társias és individuális észleleti világ ereden-
dően lezáratlan, mert a lét mint lét, mindig a hozzámtartozásban van jelen. A lét mint 
beálló horizont, már nem lét, létünk csak az állandó horizontfeltárás állapotában, 
világunkhoz és benne magunkhoz és embertársainkhoz való reflektált viszonyunkban nyi-
latkozik meg. Ezt nevezte Jaspers „átfogó"-nak, a lét tényleges megjelenésének, mely 
során feltárul az új horizont. De hangsúlyozzuk, hogy az ilyen horizontfeltárás csak annak 
alapján lehetséges, hogy társias-kommunikatív életvilágunkban felhalmozódott a múlt 
emberiség tapasztalati készlete és, hogy kommunikatív viszonyainkban, az életvilág praxis-
orientált megismerésében magunkat mint én-t a másik mint te vonatkozásában fogalmaz-
zuk meg. „A megértés mindenekelőtt a gyakorlati élet érdekeiből ered. Itt a személyek az 
egymással való érintkezésre utaltak. Kölcsönösen meg kell értetniük magukat. Az egyik-
nek tudni kell mit akar a másik."6 

Megnyilatkozásaink szükségszerűen társias jellege eleve magába rejti a másokkal való 
magam-megértetés folyamatában a magamhoz való reflektált viszonyt, mellyel egyidejűleg 
a reflektív-nyelvi önmegértésben feltárul a működő hagyomány érvényessége és a hagyo-
mány értelmezéshorizontjában jelenlevő alternatív interpretációs készlet. A hagyomány és 

4 Vö. Wittgenstein i. m. 29. 
SK. Jaspers: Existenzphilosophie W.d. Gruyter V. Berlin/Leipzig 1938. 13. 
6 W. Dilthey : Entwürfe zur Kritik der historischen Vernunft, in : Philosophische Hermeneutik kiad. 

Gadamer/Boehm Suhrkamp V. Frankfurt 1976. 206. 
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annak bármely eleme, ebben a kölcsönös megértetésben kapja vissza, vagy veszti el érvé-
nyességét és a tapasztalati bázison létrejövő reflexió az előbbiek értelmében, éppen a 
léthez visszatalálást kísérli meg. A hagyományt és annak elemeit mindig a közvetlenül 
rögzített, problémamentesen működő viselkedési minták és értékelési standardok és meg-
határozott — de reflektálatlanul érvényes — kínálat jellemzi, a reflexió így mint a közvet-
lenség ellentettje fogható fel. „Egy reflektív filozófia a közvetlen filozófiájának ellen-
tettje . . . a reflexió filozófiája nem a tudat filozófiája, amennyiben a tudaton önmagának 
közvetlen tudatát értjük. A tudat . . . egy feladat; egy feladat, mivel nem adottság . . ,"7 

A reflexió így éppen a közvetlenül működő, az életvilág körét jelentő vonatkozásrend-
szerhez alakít ki egy meghatározott viszonyulást, mint a tudat meghatározottságát és 
ebben a refletív meghatározottságban egyidejűleg van jelen a reflektálthoz való viszo-
nyulás, beállítódás mozzanataként a kritikai és hermeneutikai aspektus8. A kritikai reflexió 
jóllehet az elkülönülésre helyezi a hangsúlyt, a meglevőtől való elkülönböződésre, mégis 
magát mint erre vonatkozót fogalmazza meg, és ebben véleményem szerint máris ott van a 
kritikait szükségszerűen kiegészítő hermeneutikai reflexió. A reflexió kritikai aspektusa 
kiszakítja a reflektálót a hagyomány közvetlen, természettörténet jellegű folyásából, hogy 
a megújítás után, önmegfogalmazásának új horizontjából magát mint a hagyomány vala-
milyen irányú továbbfejlesztését értse meg. A reflektív filozófia olyan felfogása, mely a 
teljes szembehelyezkedésre, a reflexió teremtette soha-nem-voltra, a nem-létre helyezi a 
hangsúlyt, lényegében a reflexió szükségszerű történeti jellegével nem vet számot, vagyis 
azzal, hogy „. . . a reflexió egzisztenciára törekvésünk és lét utáni vágyakozásunk elsajátí-
tása, éppen azon művek által, melyek ebből a törekvésből és vágyakozásból teremtőd-
nek . . ."9 A reflektív önmegértés nem szakítás világunkkal, nem tiszta negáció, hanem 
éppen világra-vonatkozásunkban megjelenő létfeltárulás: újra magunkénak tudjuk múltun-
kat és jelenünk fényében kritikailag analizáljuk — ezért hangsúlyozza Ricoeur, hogy a 
reflexió interpretációvá válik. A reflexió nem a nem-lét állítása, hanem elfedett létünk 
létként való felismerése. Mint ilyen azonban szükségképpen nemcsak az enyém, mert a 
monadikus individualitás léte újra csak nem-lét, mivel semmiféle biztosítékkal nem rendel-
kezik azt illetően, hogy amit magáénak tud az ténylegesen az övé-e, és azzal sem, hogy a 
reflexió eredménye mi módon az övé. Ezt csak akkor feltételezhetnénk, ha léteznék 
valamiféle totális reflexió. A totális reflexió megint csak az univerzális ész-eszme filozófiá-
jának alapján lehetséges, mely eltekint attól, hogy e reflexió egy pro és kontra érvénye-
sülő érdekmeghatározta világban lép fel, s csak így van ténylegesen reflexió; vagyis az 
életvilág interszubjektív struktúrái közt hagyományozott elemek kommunikatív interpre-
tációja révén. A totális reflexió az abszolút szakításra, egy vélt teljes megújulásra helyezi a 
hangsúlyt, míg a hermeneutikai reflexió egy interszubjektíven érvényesülő hagyomány, a 
konszenzus keretei közt reflektál, visszatalálva a léthez, hidat ver az örökséghez, mint a 
reflexió tárgyához és eredményéhez. „ . . . a torzulásokat csak egy konszenzus nevében 
kritizálhatjuk, amit nem anticipálhatunk légüres térben, mintegy vezérfonalként és nem 
gyakorolhatnánk kritikát, ha ez a vezérfonal nem jelenne meg valahol. A megjelenítés 

1 P. Ricoeur: Die Interpretation Buhrkamp V. Frankfurt 1974 .57 . 
8 Vö. R. Dubner: „Philosophie ist ihre Zeit in Gedanken erfasst", in: Hermeneutik und Ideolo-

giekritik kiad. Habermas és mások Suhrkamp V. Frankfurt 1971. 2 1 0 - 2 4 4 . 
9 P. Ricoeur i. m. 59. 
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éppen azon a képességen alapul, hogy a múlt által örökül hagyott művek interpretációjá-
ban a kulturális distanciát áthidaljuk. Aki nem képes múltját interpretálni, annak nincs is 
lehetősége arra, hogy emancipatorikus érdekeit konkréten felvesse."10 A hermeneutikai 
reflexió ilyen értelmezése tehát semmiképpen nem a hagyomány (kultúra) kritikátlan 
továbbélése mellett, hanem ennek a hagyománynak a kritikaivá tétele mellett voksol, és 
kritikát csak így lehet gyakorolni. Nem hiszi, hogy léteznék egy univerzális történetietlen 
kozmosz, példaadó érvényességű és értékű művek (kulturális tradíció) világa és azt sem, 
hogy elegendő lenne a „hivatalos"-sal szembeállított „nem-hivatalos" kultúrvilág, mintegy 
a totális reflexió eredményeképp. Létünk történetisége egyértelműen utal arra, hogy 
csakis az örökül hagyott tapasztalati bázis keretei között fogalmazhatjuk meg emancipa-
torikus érdekeinket, mint az örökül hagyott kritikai reflexiójának eredményét. 

A magunk-elszakítás a fennálló életvilágtól érintetlenül hagyja a tradíció affirmatív 
tendenciáit, s minket a meghasonlott magányosság kiúttalanságába kerget, s szükségkép-
pen magával hozza, hogy nárcisztikusan egy csak magunknak választott hagyománysorral 
éljünk együtt, ebben keresve identifikációnkat, értékeink magasabbrendűségét és soha-
nem-devalválhatóságát. Ilyen jellegű önaffirmációnk éppoly elnyomó, antidemokratikus, 
mint az érdek- és értékmegfogalmazást „lefojtó" kulturális hagyomány. 

„A mindennapi kommunikatív praxisban egyáltalán nincsenek ismeretlen szituációk. 
Új szituációk egy életvilágból tűnnek fel, mely egy eleve ismert kulturális tudáskészletből 
épül fel. Vele szemben a kommunikatívan cselekvő ember éppen úgy nem foglalhat el 
világon kívüli helyet, mint a nyelvvel szemben . . . Azáltal, hogy alkalmazzák a kulturális 
hagyományt tovább is képezik azt ."1 1 Egyetlen lehetőség mutatkozik a kommunikatív 
praxisban, hogy a dialógust folytassuk, mert a negatív tendenciák, a kommunikáció világ-
nélküliségének megerősítései a dialógus megszakítása által csak növekszenek. 
(2.) A kommunikatív praxisban jelenlevő kulturális tudáskészlet valamiféle transzcenden-
tális vonatkozáskeretként működik a reflektív önmegértésben, mint magamnak a kultúra 
egy elemére vonatkoztatott megértésében. Ez a tudáskészlet, mint működő tapasztalati 
bázis a közös jelenben élő emberiség interszubjektív megértésének az alapja. Ez az emberi-
ség ennek alapján és ettől eltávolodva alakítja ki a múltra vissza és a jövőbe előrenyúló 
jelenbeli megértését. Ennek a tapasztalati bázisnak a léte lényege szerint problémamentes, 
és problémává válásakor „tudatosodik". Az életvilág természetes mozgása, mint az ember 
tehermentesített (Gehlen) állapota problémátlanul tartja fenn és bocsátja rendelkezésre 
azokat a tapasztalatokat az embernek, melyek alapján cselekszik, ítélkezik — él egy adott, 
elfedett.történeti léthelyzetben. E tapasztalat rendíthetetlen bizonyossága adja az élet-
világ működésfeltételét. 

„Az alapvetően irracionális, nem tudományképes és közvetlenül nem ellenőrizhető 
'széles' tapasztalatnak megvan a maga igazsága: a bizonyosság. És megvan a maga cselek-
vési formája: a hagyományból, ösztönből, szokásból vagy meggyőződésből fakadó nem 
experimentális cselekvés. . . megmásíthatatlan tény, hogy sok bizonyossággal élünk 
együtt, melyek a gondolkodásban mint igazságok manifesztálódnak, s melyeknek éppen 
az az értelme, hogy nem instrumentálisán 'vezetnek el valamihez', hanem az ígylét és a 

10P. Ricoeur: Ideologie und Ideologiekritik, in : Phaenomenologie und Marxismus, id. kiad. 227. 
1 lJ. Habermas: Theorie des kommunikativen Handelns II. Suhrkamp. Frankfurt 1981. 191. 

26 



legyen képei — nem pedig a megváltoztatás technikái — által orientálják viselkedésünket. 
Ezek a bizonyosságok ezért természetüknél fogva kiállják a válságokat, nagyon sokáig 
nem ábrándulhatunk ki belőlük, és változásuk az egyes ember horizontján túl megy 
végbe."12 Tehát ez a tapasztalatbázis kettős karakterű: lététől függ az ember életvilágbeli 
cselekvőképessége stb., azaz a tapasztalat reflexiómentes állandósága a bizonyosság 
„tudataként", a lét életvilágbeli reprodukciójának elengedhetetlen feltétele, másfelől mint 
a reflexió transzcendentális vonatkozáskerete önmaga felfüggesztésének is alapul szolgál. 
A bizonyosság „tudataként" működő tapasztalat, mint „történeti reakcióbázis", „irracio-
nális konstans" (Gehlen), mind az életvilág beállt „történetiségének" — mint a hagyo-
mányra és szokásra támaszkodó cselekvésrendszernek —, mind pedig a hagyományt és 
megszokást problémává tevő és tényleges történetiségre törekvő megértésének az alapja. 
Ezt a kettősséget mindenkor figyelembe kell vennünk a tapasztalat elméletének alkalma-
zásakor. 

A kulturális hagyomány (művészet) minden értelmezése egy előzetesen elsajátított és 
az értelmezésben mozgósított élettapasztalaton alakul ki. „Általános élettapasztalaton 
azokat a tételeket értem, melyek személyek valamilyen összetartozó körében alakulnak ki 
és e személyek számára közösek."1 3 Az értelmezés ebben a meghatározott körben a 
tapasztalati bázis evidenciája következtében egy irányba mutat, s itt mindenképpen igaz, 
hogy „saját tapasztalataink nagyobbrésze mások tapasztalatai" (Gehlen) és így „értelme-
zésünk" közös, mert mások tapasztalatai mintegy megerősítik „értelmezésünket". A meg-
értés ily módon egy olyan aktus, „melyben a tapasztalat és teoretikus értelmezés egybe-
fonódik" (Habermas). A megértes előzetes struktúrája a tapasztalatban van jelen. A meg-
értésben a tapasztalatok egy meghatározott vonatkozásban újjárendeződnek, a tapasztalat 
a megértésben alkalmazásra kerül. 

A megértés magva éppen ez az applikáció, meghatározott vonatkozású átstrukturálása 
a tapasztalatnak. Az applikáció anticipatív és megújító, amennyiben vagy a meglevő ta-
pasztalathorizonton túlra mutat, a létértelmet mint lehetőség-létet ragadja meg, vagy a 
meglevő, de értelmét vesztett tapasztalatot az innovációs érdek által újra önértelmezése 
alapjává teszi. A megértés applikatív tendenciája, mely lényegében az ember megújított 
történeti önismeretéhez vezet, mindenfajta megértést átfog. A megértés applikatív tenden-
ciájában a meglevő tapasztalat-horizont, mint szükségképpen interszubjektív, lehetőséget 
ad arra, hogy megértsük mi módon képezi ez a tapasztalati bázis ebben „az összetartozó 
körben" a cselekvés- és gondolkodás-vezérlő érdekeket (ideológiakritika!); lehetővé teszi 
azt, hogy mások megértése által — és e másokhoz tartozó objektivációk (kultúra) köre 
által - magamat mint e másokhoz tartozót, vagy attól elkülönülőt értelmezzem. A közös 
élettapasztalat a megértés alkalmazó tendenciájában létrehozza a megértő önértelmezését. 
„Az értelmező nem ugorhatja át egyszerűen saját életpraxisának nyílt horizontját és a 
tradícióösszefüggést, mely szubjektivitását kialakítja és nem is függesztheti fel azért, hogy 
elmerüljön egy szubhistorikus életáramlásban, mely engedi a mindent mindennel azono-
sító é lvezete t . . . a hermeneutikus megértés tárgyszerűsége úgy érhető el, hogy a megértő 
szubjektum az idegen objektivációk kommunikatív elsajátításán át megtanulja, hogy 

12A. Gehlen: Az ember. Gondolat, 1976. 4 3 8 - 4 3 9 . 
13 W. Dilthey: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban, in: azonos című kötet. 
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miként ismerje ki magát saját kulturális folyamatában. Egy interpretáció a dolgot csak 
abban a meghatározott viszonyban éri el és látja át, melyben az interpretáló ezt a dolgot 
és egyidejűleg önmagát, mint e kettőt egyként átfogó és lehetővé tevő objektív összefüg-
gés momentumai felett reflektál."14 

A kulturális tradíció értelmezése önértelmezés és egyben a hagyományban nyelvileg 
rögzített cselekvési, értékelési, érzelemnyilvánítási formáknak — bizonyos szavaknak, 
mint az esztétikai ítélet kimondásainak (Wittgenstein) - az alkalmazása saját életszituá-
ciónkban. A Habermas által említett felfüggesztés — bár aligha tagadható, hogy döntő 
szerepet játszik egy vélt önértelmezésben, amely igen elterjedt a művészet (a kultúra) 
mindennapi tapasztalatában —, az önértelmezés kioltása és a kommunikáció megszünte-
tése irányába mutat. A tradíció radikális értelmezése nem az elszakadás szubverzív-teátrá-
lis gesztusában, hanem magamnak, mint a tradícióhoz tartozónak a tudatos önértelme-
zésében rejlik. Az a tudat, hogy mások kiszakítottak ebből a megújító, kultúrateremtő 
értelmezésből nem szabad, hogy arra indítson, hogy teoretikusan igazolom a fennállóban 
tapasztalható meghasonlást - mint elvileg legyőzhetetlent —, hanem arra, hogy feltárom a 
„kiszakítottság", a „meghasonlás" miértjét. Minden ember számára jelenlevő az életvilág 
— és benne a kulturális tradíció — komplexitása, csak a nyelvi kommunikáció elidegene-
dése, a társiasság külsődleges, cserbenhagyó mechanizmusa teremti meg az elkülönülés 
totálisnak hitt alapjait. Az életvilág természetes reprodukciója megszüntethetetlen feltéte-
lül szolgál egy megújító önértelmezésnek, a „puszta létezés" (Lukács) vélt inerciája a 
meghasonlás ellenpólusa. A tudatra ébredés impozáns fantazmagóriái csak erősítették a 
törést, és eltekintettek attól, hogy az emberek vüágképében mindenkor benne van a 
másként-látás és -értelmezés lehetőségléte, mint életviláguk tényleges-történeti szubver-
ziója. A nyelvi-kommunikatív életvilág megszüntethetetlenül plurális, s ezáltal alternatív 
cselekvési-választási-érzékelési kínálattal él. Az ilyen értelmű szubverzió feltétele a nyi-
tottság, a készség a kommunikációra, a tapasztalati horizont reflexív-kommunikatív fel-
bontása. „. . .a kultúra és személyiség viszonyában abban mutatkozik meg (ti. az élet-
világ strukturális differenciálódása — В. В.), hogy a tradíciók megújítása mind erősebben 
függ az individuumok kritikai készségétől és innovációs képességétől."15 

Ez a hermeneutikus megértés programja, mely több kritikai elemet és társadalomtu-
dományi realitásérzéket rejt magában, mint bármiféle abszolút negáció.s mert az interszub-
jektiv megértés elméletének kidolgozása nem a diszparát életvilágok némaságát erősíti, 
hanem azt értelmezi, ami van. Persze mondhatják, hogy nincs ennél nagyott utópia — s 
persze szebb sem —, mint hogy a fennálló keretei közt találom meg azt, ami egyben 
szükségképpen túl is mutat rajta, s általa felismerem azt, hogy mindaz ami van, sohasem 
csak úgy van, hogy ennek a vannak máskéntje is lehet, éppen önmagából következően. És 
ez az utópia a társiasság eleven köre, mely léténél fogva mindenkor az elkülönülés és 
megosztottság ellen léphet fel: „. . . csak cselekvései, rögzült életmegnyilvánulásai, s azok-
nak másokra való hatásai világosítják fel az embert önmaga felől; így csak a megértés 
kerülőútján tanulja meg önmagát megismerni."16 

1 *J. Habermas: Erkenntnis und Interesse. Suhrkamp V. 1979. 228. 
1SJ. Habermas: Theorie des k. Handelns. II. id. kiad. 219. 
16 W. Dilthey: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban, id. kiad. 508. 

28 



A legnagyobb és legszebb utópia a magam megértése a másikban, de egyetlen utópiá-
nak sem oly reális a kiindulófeltétele, mint ennek. Ez a kiindulófeltétel nem más, mint a 
kommunikáció, mely addig van, amíg emberek vannak, akik használják a közös nyelvet, 
közös a múltjuk és lehetőség szerint közös jövővel rendelkeznek jelenbeli döntéseik kö-
zössége alapján. Csak akkor és annyiban vagyunk kommunikatívak, ha az elvárások, moti-
vációk, aspektusok stb. rendszerében mozogva, a magam és a másik ilyen rendszerét 
egyidejűleg tekintetbe veszem, ha felismerve a másik elvárását, ebben a kölcsönösségi 
viszonyban kinyilvánítom a magamét. Kölcsönösségi viszony, mert a másik elvárását stb., 
mint új tapasztalatot „történeti reakcióbázisom" alapján problémává teszem. Csak akkor 
kölcsönös viszony, ha ennek során nem mindenképpen az elkülönülést — azt ami elválaszt 
— tartom szem előtt, hanem a legkisebb mozzanatra is úgy figyelek, hogy az a sajátommá 
válhasson, hogy az elvárások, indíttatások kölcsönös rendszerében, magamat a másikban 
ismerhessem fel és megfordítva, magamat vele egyenlőként, szavamat az övével egyenér-
tékűként tételezem, s törekszem minden exkommunikativ tendencia visszaszorítására. A 
dialógus univerzumában (Mead) lehet egyedül szerepe annak, hogy a közös tapasztalat 
közös világot teremt, s ez mindent átfog: a művészetet és a kultúra egészét. Csak ekkor 
jogosult feltenni a humanista filozófia legnagyobb és „legegyszerűbb" kérdését, hogy 
„miként születik az együttlétből az összetartozás? " (Husserl) A kölcsönösség — a kom-
munikáció - ilyen rendszerében jelenik meg az a nyitottság, mely a lét történeti lényegét 
az emberek összetartozóságában ismeri fel, abban, hogy létem mások létével együtt adott, 
hogy magamat mások nélkül nem tudhatom, hogy tapasztalatom mások tapasztalatával 
való kommunikációban épül ki — az összetartozás érzése az individuális teljesedés útja. 
Elvárásainkban stb. az emberiség közös emlékezete manifesztálódik, s értékeink csak e 
közös emlékezet alapján fogalmazódhatnak meg — ez a legfőbb emberi kultúra. Ebben a 
rendszerben a kultúra, a művészet, maga a lét mint összetartozás az elvárások, aspektusok, 
stb. pluralitásában van jelen; csak így emberi a kultúra, a tradíció. Csak így emberi a világ, 
állandó egységesülési tendenciájában és örökös lezáratlanságában, s abban a létlehetőségé-
ben, hogy magunkat másokra vonatkoztatva megértjük. Az önmegértést ebben a vonatko-
zásrendszerben az elvárás és indíttatás határozza meg, melyben ott működik az összetarto-
zás mint lét, az én reális léteként. „Egy folyamatos reális világ realitásformái az érzékelé-
sek illetve aspektusok, érzéki-dolgok összhangzó tehát ortologikus rendszere révén konsti-
tuálódik számomra. Egy másik közösségi szubjektum számára ugyanarról van szó, de 
ortologikus rendszere nem kell, hogy szükségszerűen ugyanaz legyen, mint az enyém. A 
kommunikálók tömegét, melyben 'rendszerint' a szubjektumok ugyanazon ortologikus 
rendszerrel rendelkeznek. . . nevezzük normális emberiségnek. A .rendszerint' arra utal, 
hogy az emberek egymás közti megértésükben szokás szerint ugyanazon ortológiát előfel-
tételezik."1 7 

Az identikus ortológia megvalósíthatatlan eszme — ahogy Husserl is hangsúlyozza —, 
éppen az ember történeti léte következtében. Ez a lét abban bukkan fel és abból 
rekonstruálható, amit úgy nevezhetünk, hogy pluralista ontologikus rendszer, mely végső 
soron nem más, mint a jelen normális — közönségesen elfogadott — érzékelési-tapasztalati 

17E. Husserl: Solipsistische und intersubjektive Normalitaet und Konstitution von Objektivitaet 
(1915-17 . ) In: Zur Phaenomenologie der Intersubjektivitaet I. 1 9 0 5 - 1 9 2 0 . kiad. I. Kern M. Nijhoff 
V. Hága 1973. (Husserliana Band XIII.) 3 7 8 - 7 9 . 
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horizontja. A hagyomány, a kultúra, a lét mint összetartozás megszüntethetetlen ere-
dendő jellegzetessége - a nyelvi rögzítettség és közvetítettség következtében - a plura-
litás. A kultúra úgy is felfogható, mint a nyelvi kommunikációban próbára tett természe-
tes-normális ortológia, mely kitágítja a kulturális objektum minden ilyenfajta megértése-
kor ezt az érzékelési és tapasztalati horizontot. Kulturális átörökítésről (és művészi 
befogadásról) csak ilyen esetben beszélhetünk, melynek - aligha kell hangsúlyoznunk -
sohasem lehet az az eredménye, hogy végül kialakul valami egyszólamúság, csak összhang-
zásról, megszüntethetetlen sokféleségről van szó. A normális emberiség ebben őrzi norma-
litását. 

„Nyelv, nyelvileg artikulált világkép, életforma olyan fogalmak, melyek egyfelől 
valami partikulárisra vonatkoznak; mert a nyelvek, világképek és életformák pluraliszti-
kusán lépnek fel. Másfelől totalitásokra vonatkoznak: mert az adott kultúrához tartozó 
emberek számára nyelvük korlátja világuk korlátját jelenti. Életviláguk horizontját tetszés 
szerint kitágíthatják, de nem léphetnek ki belőle; ennyiben minden interpretáció egy 
asszimilációs folyamat is ." 1 8 A művészet (kultúra) léte, újjászületés és elavulás, siker és 
sikertelenség stb. eredendően ehhez a pluralisztikus, nyelvi közvetítettségű, alternatív 
világképeket éltető történeti életvilághoz kötött, melyben jó esetben egymás mellett a 
dialógus formájában alternatív életformák bontakoznak ki. A művészet tapasztalatelmé-
lete szoros vonatkozásban áll az életforma fogalmával. „Ahhoz, hogy tisztába jöjjünk az 
esztétikai kifejezésekkel, életformákat kell leírnunk."19 

(3.) A művészet tapasztalatelméletével semmiképp sem akarunk mindenáron egy opti-
mista kommunikációelméletet létrehozni, nem hisszük, hogy a tapasztalatfogalom herme-
neutikus megújítása megoldaná összes problémánkat, de azt mindenképpen hisszük, hogy 
hangsúlyozásával közelebb jutunk, jutottunk ahhoz, amit esztétikai megértésnek neve-
zünk. A művészet tapasztalatelmélete nem jöhet létre a művészet autonómiájának feladása 
árán, hanem az autonómia még radikálisabb hangsúlyozásával. A művészet autonómiája 
akkor áll előttünk tisztán, ha világosan napfényre kerül a mű tényleges mű-léte, mint 
olyan lét, amely szoros vonatkozásban áll az ember létével, mint történetileg megértett 
léttel. Mert benne ténylegesen arról az egyszerű tényről van szó, amit K. Fiedler így 
fogalmazott meg, hogy „a művészet nem a tapasztalat meghamisítása, hanem kibővítése". 
(Itt a tapasztalatfogalom korábban említett kettős értelméből a másodikról van szó, bár 
elválasztása itt is csak teoretikus konstrukció.) 

A mű tényleges mű-léte nem egyszerűen a tapasztalat felfüggesztése által nyilatkozik 
meg, hanem azáltal, hogy létének feltárulásával az eddigi tapasztalat megkérdőjeleződik. 
A mű mű-léte nem az egyszerű negatív reflexió, a puszta „kireflektálás" eredménye, 
hanem létünknek a mű-létre vonatkoztatott feltárulása, létünk eredendő történetiségének 
megértése. A mű léte a befogadónak a vele való primer identifikációjában (sírás, nevetés, 
rácsodálkozás, megdöbbenés) egy olyan világot tár fel, mely radikálisan eltávolít az első 
értelemben vett tapasztalati világtól, és ebben a primer beállítódásban merőben új tapasz-
talatokra teszünk szert. „Minél egyedülibben áll önmagában a mű, az alakba fogva minél 
tisztább, úgy tűnik, hogy az emberekhez való vonatkozását eloldotta, annál egyszerűbben 
lesz nyílttá a lökés, hogy van ilyen mű, annál lényegibben bukkan fel a bizonytalan és 

1 "J. Habermas: Theorie des к. Handelns I. id. kiad. 9 1 - 9 2 . 
19L Wittgenstein i. m. 32. 
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válik érvénytelenné az eddig biztosnak tűnő. De ebben a sokféle lökésben nincs semmi 
erőszakos; minél tisztábban helyez minket maga a mű a létezőnek a mű által megnyíló 
nyitottságába, annál egyszerűbben illeszt minket ebbe a nyitottságba és távob't el ugyan-
akkor a megszokottól."20 A művészet autonómiáját nem óvjuk meg a reszubsztanciali-
zált, a priori ész- és érték eszméken alapuló művészetfogalommal, a művészet autonómiája 
nem óvható meg az abszolút negáció formájában (Adorno),21 hanem csakis úgy, hogy a 
mű léte a befogadó hagyományra visszanyúló önértelmezésében egy meghatározott taga-
dásként jelenik meg. így ismeri fel az ember léthez-tartozóságát. „A mű megőrzése (ezen 
Heidegger lényegében a mi fogalmaink szerinti befogadást érti — B. B.) nem korlátozza az 
embereket élményeikre, hanem a műben történő igazsághoz tartozóvá teszi őket és így az 
el-nem-rejtettséghez való vonatkozásból alapozza meg az együtt- és egymásértlétet, mint a 
jelenvaló-lét történeti kinnlevőségét."22 

Tehát a határozott létmegértésként érvényesülő műigazság nem más, mint a műben és 
a mű által megmutatkozó világhorizontnak — az ebben jelenlevő utalásegész valamely 
aspektusának — egyértelművé és kifejezetté válása a mű megőrzésében. A mű igazsága 
mint radikális másság, mint az „irracionális konstans" tagadása — azáltal, hogy „a mű 
közelében hirtelen máshol voltunk, mint ahol lenni szoktunk" (Heidegger) —, lényege 
szerint éppen az ember történeti egzisztenciájának „tudatosodása", elsősorban a közvet-
len tapasztalat, majd az erre következő teoretikus reflexió által. Történeti egzisztenciánk, 
mint e reflexió eredményeként feltáruló, felismerteti a létet mint szükségképpeni össze-
tartozást. A mű autonómiája abban mutatkozik meg világosan, hogy a közvetlen tapasz-
talat asszimilatív erejét — vagyis azt, hogy a mű-létet visszavonná, semlegesítené az eddigi 
értelmezési-észlelési minták alapján — megrendíti és a befogadó olyan tapasztalatra tesz 
szert, mely az összetartozás merőben új érzését teremti meg számára. Az összetartozás új 
érzésében nyilatkozik meg közös világunk, mint az eddig-volt átértelmezése, mint a 
kultúra átörökítése. Mindez csak annak alapján mehetett végbe, hogy létezett egy olyan 
közös tapasztalati bázis, észleleti-érzékelési minta-egész, melynek vonatkozásában az 
átértelmezés egyáltalán lehetővé vált. Ezt rejti magába a Heideggerre visszamenő, előzetes 
megértés, az előrenyúlás hermeneutikai fogalma, mely hipotetikus-kérdező jellegénél 
fogva a művet mint választ érti meg: „Az előrenyúlás csak akkor tárhatja fel tökéletesen a 
szöveget, és integrálhatja a részeket maradéktalanul, ha a szöveghez úgy viszonyul, mint 
egy kérdés a megfelelő válaszhoz, azaz ha az anticipáció formális struktúrája azonos a 
szövegével."23 

Persze nyilvánvaló, hogy éppen azáltal, hogy ez az előzetes megértés a nyelvileg 
hagyományozott tapasztalati bázison nyugszik, a mű — mint válasz — megértésében 
állandóan módosul, hajlik a szöveghez, mégpedig úgy, hogy ez a tapasztalati horizont 
mozgásba jön, átstrukturálódik és az esztétikai élvezet lezárultával sohasem jut vissza oda, 
ahonnan kiindult. Ha így van, akkor nem jött létre esztétikai élvezet és történeti 

20M. Heidegger: Ursprung des Kunstwerkes,in:Holzwege Klostermann. V.Frankfurt 1977.54 . 
1 1 Vö. Th. W. Adorno: Aesthetische Theorie Suhrkamp V. 3 3 5 - 3 3 9 . 
2 2M. Heidegger i. m. 55. 
23 W. Kuhlmann: Reflexion und kommunikative Erfahrung Suhrkamp V. 1975. 180. (A kérdés-

válasz ilyen értelmű hermeneutikus dialektikájához lásd H.-G. Gadamer: Wahrheit und Methode, 
J.C.B. Mohr V. Tübingen 1975". 351-361 . 
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önmegértésünk beállt volta következtében elfedett maradt — a mű nem hatott. De így van 
ez akkor is, ha a befogadó gyenge művel kerül kapcsolatba, mely nem váltja ki művészeti 
kompetenciájának performatív alkalmazását, sőt éppenséggel az „újra és újra így" termé-
szetes beállítódását erősíti meg.24 A művészetipar éppen ezt használja fel és Löwenthal 
kifejezésével egy „fordított pszichoanalízissel" növeli ezt a megerősítési mechanizmust, 
egyedüli célja az, hogy visszaépítse a mintákat, viselkedési-értékelési standardokat. Mégis a 
totális regresszió helyett inkább azt hangsúlyozzuk, hogy ezek a standardok és normák 
léteznek, mint egy olyan kulturális tudáskészlet, mely valamilyen szinten mégiscsak 
alkalmas arra, hogy megértőn elhelyezzük magunkat a világban, ezt nevezi Gadamer a 
hagyomány történetbe való belépésnek. Világunk bármely formában mégiscsak egy nyel-
vileg közvetített, történeti világ, mely ilyen jellegénél fogva alkalmas arra, hogy e belépés 
során kommunikatív megnyilvánulások, a dialógus univerzuma alapján felismerhessem 
odatartozóságomat, mint létem egyfajta tisztázását. így és ennyiben van értelme arról 
beszélni, hogy a művészetipar konzumtermelése mögött felismerhető történeti létünk, 
mint egy látensen mindig is létező közös horizont. 

„A jelentés anticipációja, mely szövegmegértésünket irányítja, nem a szubjektivitás 
tette, hanem attól a közösségtől meghatározott, mely minket a hagyománnyal összeköt. 
Ezt a közösséget azonban a hagyományhoz való viszonyunkban állandó képződésben kell 
felfogni. Nem egyszerűen egy előfeltevés, melyet mindig figyelembe veszünk, hanem mi 
teremtjük meg azáltal, hogy megértjük azt, hogy részesei vagyunk a hagyománytörténet-
nek és azt önmaga által tovább-meghatározzuk."25 A hermeneutikus tapasztalat elmélete 
világosan lárja elénk, éppen a történeti-szociális tapasztalatra történő szükségszerű rekur-
zus eredményeképp az esztétikai és történeti tudat összetartozóságát. Ha tehát a herme-
neutikus tapasztalat által megszüntettük azt az uralkodó, mindenhatónak tűnő elméleti 
feltevést, hogy csak a reflexió lehet az igazság letéteményese, s csak általa teremtődik meg 
az öntudat, akkor már úton vagyunk afelé, hogy a tapasztalatban felismerjük az elkülö-
nültségek közötti közvetítő elemet és egyben a reflexiót is helyére téve, hozzákapcsoljuk 
azt a kommunikatív teljesítményekhez. Ekkor teljesedik be Walter Benjamin filozófiai jö-
vendölése: „Ha a megismerés nyelvi lényegére való reflexióból merítjük a megismerésről 
alkotott fogalmunkat, akkor új, ennek megfelelő fogalmat kapunk a tapasztalat-
ról i s . . . " 2 6 

Kísérletünknek, melyben vázlatosan utaltunk a tapasztalat és reflexió megváltozott 
felfogására a hermeneutikus megértésen belül, tehát nem állt szándékában, hogy mindazt 
ésszerűnek fogadja el, ami valóságos, hanem csak az, hogy rámutasson, hogy miként 
vannak meg az alapjai annak, hogy ami valóságos ésszerű legyen, s hogy az esztétikai 
monadológia ellenében az esztétikai diskurzus hermeneutikája irányába mutasson. 

2 4 Egy részletesen kidolgozandó tapasztalat és reflexió elmélet feladata kell legyen az esztétikai 
hermeneutika körén belül, hogy értelmezze azokat az eseteket, amikor gyenge mű váltja ki ezt a 
performatív alkalmazást. Nyilvánvaló, hogy a primer identifikáció fontos szerepet tölt be ebben a 
folyamatban, kiváltva a „többé nem lehet így" kritikai beállítódását. 

25H.-G. Gadamer i. m. 211. 
26W. Benjamin: Az eljövendő' filozófia programjáról, in: Angelus Novus, Magyar Helikon, 

1980. 1 9 - 2 0 . 
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CS. G Y Í M E S I É V A 

MŰ ÉS OLVASÓ 

A mű ugyan nyelvileg teremtett világ, de ahhoz, hogy irodalomként megnyilatkozzék, 
a szerzővel egységre lépő olvasó készsége is szükséges. Sőt, ez a készség nem elegendő: a 
szövegbe foglalt világtöredéket az olvasó kognitív pszichológiai adottsága, a „frame" kere-
kíti világszerűvé. így lehetséges csak a fikció mint a való világ/ок/ standard tényvonatko-
zásaitól eltérő „lehetséges világok" igazságainak közvetítője. S hogy e világok maguk is 
nyelvvé, jelrendszerré minősüljenek át, nem elegendők a műben érvényesülő strukturális 
ismérvek: ehhez is kell az olvasói tudat aktív hozzájárulása. 

A mű ontológiai és strukturális vonatkozásai így teljes mértékben alárendelődnek az 
ismeretelméleti vetületnek, ami egyszerűen szólva azt jelenti, hogy az irodalmi mű létezé-
se feltételes. Metaforikusán: a műnek élnie kell ahhoz, hogy irodalomként létezhessék. 
Élete pedig olvasóitól függ. Nem tagadhatjuk ugyan, hogy a leírt műalkotás fizikailag 
létezik. Ilyen vonatkozásban nincs különbség egy természeti tárgy és a könyv között, 
amelyet nem olvasnak. De vajon nem létezési módjának specifikuma-e, hogy olvasmány-
ként kell élnie? Ha felfedeznek és megfejtenek egy agyagtáblára vésett sumér verset, 
egyetlen konkretizációja már elegendő, hogy irodalmi műként tartsuk számon, de addig 
csak agyagtábla . . . 

Az irodalmi szöveg ugyanis önmagában véve csupán az érték és jelentés lehetőségeit 
hordozza. Bármennyire is függenek ezek az adott művek mint autonóm világnak a tulaj-
donságaitól, megnyilatkozásuk a befogadóhoz és befogadáshoz kötött . Mert az érték és a 
jelentés viszonyfogalom: mindig valaki számára létező. 

A mű létezési módját ezért sajátos kettősség jellemzi: anyagi megtestesülését tekintve 
felfogható úgy is, mint objektív realitás, de tulajdonképpeni — érték- és jelentésképző — 
funkciója szerint feltételekhez kötött, potenciális tárgy, vagyis a befogadó szubjektum 
aktivitását feltételezi. A vers kézirata - anyagi léte - például elenyészhet, de műalkotás-
voltában megőrizheti az emlékezet. 

Az írásbeli rögzítettség tehát önmagában nem biztosítja, hogy a szöveg műalkotásvolta 
megnyilátkozzék. Létezésének ebben a formájában csupán szkematikus nyelvi képződ-
mény /Ingarden 1977/, amely a jelentéslehetőségeket kijelöli, ezek a lehetőségek pedig az 
olvasói befogadás - a konkretizáció — során valósulhatnak meg, koronként, egyedenként 
sajátos, más-más módon. A világát alkotó tárgyiasságok, individuumok léte is szkema-
tikus, hézagos, határozatlan: Ingarden szerint az ilyen tárgyiasság intencionális jellegű, 
vagyis azáltal nyeri tárgyi jellegét, hogy a befogadó tudatában e meghatározatlanságból 
kibontakozik, hézagai, üres helyei kitöltődnek. Ez az ontológiai kettősség indokolja, hogy 
az önmagában vett szöveg artefactum-szerű létezési módját, a tárgyművet, megkülönböz-
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tessük a befogadás által konstituált esztétikai tárgytól, amelyben a tárgy műalkotás volta 
aktualizálódik, beteljesedik /Mukarovsky 1974/. És ugyancsak ennek a kettősségnek meg-
felelően különíthető el — metaforikusán szólva — a műalkotás léte és élete. 

Élete ugyanis olvasóitól függ. „Az irodalmi tárgy — mondja Sartre — furcsa búgócsiga: 
csak mozgásban létezik. Hogy létrejöjjön, konkrét cselekvésre - olvasásra - van szükség, 
és addig tart, amíg vége nem szakad az olvasásnak. Ezen kívül csak fekete nyomok vannak 
a papíron" /Sartre 1966. 268/. A nyelvi műalkotás érték- és jelentéslehetőségeinek ezt a 
nyitottságát, a potencialitást, éppen szélsőséges voltában kitűnően szemlélteti egy konkrét 
vers, Gomringer A fekete titok /Das schwarze Geheimnis/ című szövege; 

a fekete titok 
van itt 
itt van 

a fekete titok 

Ennek a műnek az írás, a betű materiális objektivitásán kívül másféle objektivitása 
nincs: a jelentés lehetőségei benne korlátlanok. Grafikailag zárt terébe belefér a titok, a 
leplezés, a zárolt valóság áthatolhatatlan, egyneműsítő természetének minden szorongást 
kiváltó eleme. Hogy ez konkrétan hasson is, nem elég a puszta olvasás: ahhoz az olvasó 
élmény készsége, intencionáltsága is szükséges. Enélkül nincs műalkotásjellege, csupán 
irkafirka, játék, hőzöngés. A szöveg tehát materiális adottságában csak olyan virtualitás, 
ami kizárólag a szubjektumban találja meg aktualitását. 

„Minthogy az alkotás csak az olvasásban teljesülhet ki, minthogy a művész másokra 
kénytelen bízni a befejezését mindannak, amit ő e lkezdet t . . . — minden irodalmi mű felhí-
vás" /Sartre uo: 274/. Felhívás a lehetséges, meghatározatlan, mindenkori olvasóhoz, aki a 
műnek virtuális címzettje, akinek partnersége, reakciói mintegy bele vannak kalkulálva a 
mű érték- és jelentésalkotó adottságaiba. Ez az implicit olvasó: olyan tág, időtlen szerep, 
amelyet bárki konkrét, történetileg meghatározott /explicit/ olvasó a felhívás elfogadásá-
val magára ölthet /Iser 1972/. 

Ez a felhívás pedig - állítja Sartre - az olvasó szabadságát igényli. A jó könyvre azt 
szoktuk mondani: leköt. Paradoxális a helyzet: azzal köt le, hogy szabadságunkra apellál. 
„Valójában az egyén szabadsága mint olyan nem környékezhető meg kényszerrel, bűvö-
léssel vagy könyörgéssel. Egyetlen mód vezet csak célhoz: ha előbb elismerjük a szabad-
ságot, aztán bízunk benne, végül saját nevében, vagyis az iránta érzett bizalom nevében 
tettet kívánunk tőle. A könyv a szerszámtól eltérően, nem valamilyen cél elérésére szol-
gáló eszköz, hanem ő ajánlja magát az olvasó szabadságának céljául" /Sartre uo: 275/. És 
itt nyilván nem csupán arról van szó, hogy az olvasás szabadidőt kíván — bár ez is lényeges 
feltétele a könyvek életének, hanem arról a szabadságról, amelyet a mű felhívását elfo-
gadó olvasó esztétikai magatartása jelent. 

Ennek a magatartásnak a lényegét csak két másik magatartásforma viszonylatában 
lehet megvilágítani. Az ember valóságviszonyának alapvető formái — a gyakorlati /köznapi/ 
és a tudományos-megismerő — között van ugyan eltérés, de közös nevezőjük, hogy 
bennük az embernek a létfenntartással kapcsolatos tevékenysége nyilvánul meg közvet-
lenül, illetve közvetett módon. Hiszen végső soron a gyakorlati és a tudományos-meg-
ismerő tevékenység egyaránt arra irányul, hogy az ember kielégítse egyéni és társadalmi 
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érdekeit, szükségleteit: biztosítsa egzisztenciáját, legyőzze a természettel, az objektív /ter-
mészeti és társadalmi/ kényszerűségekkel szembeni kiszolgáltatottságát. Ezzel szemben az 
esztétikai magatartás a közvetlen érdek- és haszonelvűségtől független: a kiszolgáltatottság 
felfüggesztését, a felülemelkedést jelenti a biológiai és a társadalmi lét, a mindennapi élet 
korlátain. A mű esztétikailag intencionált befogadása tehát nem más, mint az olvasó 
szabadságának megnyilatkozási lehetősége. 

Ezt ügy is fel lehet fogni, hogy a műalkotás élvezete által mutatkozik meg legtisztább 
formájában az emberi tudatnak a lét adottságait meghaladni képes természete, és e képes-
ségből adódó imperatívusza, Kant szavával élve: a Legyen, amely az adottságokon, kény-
szerűségeken tűli lehetőségek távlatát, vonzását közvetíti, tehát a szabadság imperatívu-
szának megvalósítója és közvetítője. A műalkotás fejezi ki — mint végső absztrakciót — 
emberi mivoltunknak azt az összetettségét, amelyben a van-nal a lehet és a kell is adott, az 
állapottal a mozgás, a léttel a választás, az alannyal az állítás és így tovább. Ez természe-
tesen nem tévesztendő össze a mindig konkrét történelmi szabadságfogalommal, sőt ártal-
mas - mert a reális szabadságigényeket leszerelő hatású - lenne a műalkotást a hiányzó 
konkrét társadalmi szabadságjogok pótlékaként állítani, vagyis létező szabadságként meg-
ideologizálni. 

Inkább arról az — egyébként konkrét szabadságigényeket is motiváló — emberi képes-
ségről, a képzeletről van szó, amelyet a műalkotás mozgósít, s amelynek révén az olvasó -
a mű szövegvilágát szervező propozicionális attitűdöt elfogadva — megalkotja az aktuális 
világtól elhatárolt, független „lehetséges világot", és részévé lesz annak, ami csupán nyelvi 
és képzeleti úton, szabadon elgondolható. Amennyiben ez a világ sohasem valóságosan 
létező — negatívja a való világnak: egy olyan világ, ami nincs, ami a való világhoz képest 
hiányként is felfogható, s ennyiben a Legyen, az Eszmény, az Abszolútum felé ösztönző-
vonzó vákuum. 

Ez a vonzás azonban csak akkor érvényesül, ha az olvasó valóban elfogadja a műben 
megnyilatkozó felhívást: ha belehelyezkedik a mű virtuális címzettjének helyzetébe és 
követi azokat az útmutatásokat, amelyek e világ elképzelhetőségének feltételeit jelölik 
/Iser 1980/. A mű az intencionáltság teljes éberségét követeli tehát: „megvizsgálom a saját 
szabadságomat s egyúttal a tiédet is. Nem kapsz hipnotikus felszólítást tagjaid elernyesz-
tésére, maradj inkább éber minden érzékeddel. A könyvet én éveken át írom, te napok 
alatt elolvasod, ezért valódi hőse inkább te vagy" — mondja az író /Konrád 1982/. 

A felhívó funkciót a mű világának adottságai tartják fönn, mindenekelőtt az a körül-
mény, hogy itt hiányzik a szokványos beszédművekre jellemző külső szituáció. Az olvasó 
egy számára még ismeretlen összefüggésrendszerbe lép: a kijelentések mögötti tényvonat-
kozások üres terébe. Wolfgang Iser ezt úgy fejezi ki, hogy „a fikcionális szöveg szituáció-
hiányos" /Iser uo: 46/ de inkább arról van szó, hogy a helyzet szövegbeli dimenziói fel-
fedezendők, kitöltendők, s ilyen értelemben üresek. „Ez az üresség válik aztán mint hajtó-
energia hatékonnyá a szöveg és az olvasó dialogikus viszonyában." /Iser uo: 46/. Továbbá 
a kikövetkeztethető tény vonatkozások leglényegesebb elemei, a tér és az idő, az indi-
viduumok és viszonyaik, illetve akcióik ugyancsak vázlatosak: gondoljunk csak az idő 
szükségszerűen sűrített jellegére még a klasszikus prózában is, a kihagyásos szerkezetre a 
balladákban, a bonyolult szimultaneizmusra a tudatfolyam-regény ben, a pszichologizálást 
kerülő objektív epikára, amelyben a szereplő lelki motivációira csak tetteiből következtet-
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hetünk, vagy vegyük számításba a szabad függő beszéd összetett s emiatt az olvasó aktivi-
tását fokozottan igénylő elbeszélői technikáját és így tovább. 

A tényvonatkozások üres helyeinek természetét jól megvilágítja egy apró, ám releváns 
példa Déry Szerelem című novellájából. A börtönből hazatérő B.-t már a taxiban az 
foglalkoztatja, hogy vajon milyen nyomot hagyott rajta a rabság /„Nagyon meglátszik 
rajtam? "/, majd egy üzlet kirakatánál megáll egy tükör előtt, és belenéz. A narrátor 
ezután kommentár nélkül fűzi tovább a hazatérés mozzanatainak elbeszélését, majd a 
házfelügyelőnővel kapcsolatban jegyzi csak meg: „ ő is lesoványodott, megöregedett." Ez 
az egyébként jelentéktelen kötőszó, az is jelzi csupán a hiányzó, de most már rekonstru-
álható előzményt: B. reflexióját a tükör előtt. Apró, de jelentőségteljes eleme annak az 
adottságnak, amelyet Iser az irodalmi szövegben az elképzeltetés feltételeinek nevez. Ezek 
lehetővé teszik, hogy az olvasó az üres helyeket — a felismerés élményét is átélve — 
kitöltse. Az olvasói hozzájárulás ilyen és ehhez hasonló feltételei — mint műbeli utasítá-
sok - teszik az olvasást Sartre szerint irányított alkotássá: „Kétségtelen, hogy /az olvasót/ 
vezeti az író, de csak vezeti; a leszúrt jelzőkarókat, melyek közt nincs semmi, az olvasó-
nak kell összekötnie, s neki kell túllépnie rajtuk. Egyszóval az olvasás irányított alkotás" 
/Sartre uo: 273/. 

Igaz ugyan, hogy „az irodalmi szöveg úgy viselkedik, mint valamiféle élő organizmus, 
amely az olvasóval a visszacsatolás révén van kapcsolatban, és oktatja ő t" /Lotman 1972: 
42/, de ez az adottság nem elég ahhoz, hogy a mű hordozta jelentéslehetőségek megvaló-
suljanak. Az esztétikai intencionáltság mellett az olvasó teljes valóság- és irodalmi tapasz-
talatára van szükség: a jelentés létrehozása, a mű újraalkotása ugyanis a műben adott 
jelentéslehetőségek és az olvasói előfeltevések találkozásának, interferenciájának függ-
vénye. 

Mint minden nyelvi közlemény, az irodalmi szöveg is egy tág értelemben vett társadal-
mi közlésfolyamatnak a részeként fogható fel. E tágabb összefüggésrendszer kerete maga 
a teljes nyelvi közösség, földrajzilag körülhatárolt történelmi-társadalmi terével, azzal az 
anyagi, társadalmi, tudati, kulturális valósággal, amelyet e közösség nyelve modellál. 
Ennek az összefüggésrendszernek minden beszélő tudatában egy komplex előfeltevés-
halmaz felel meg /Schmidt 1973/, amely valóságtapasztalatától függően többé-kevésbé 
átfogja a nyelvileg modellált világot. Ebben — a nyelv valóságra vonatkozó /referenciális/ 
szabályainak ismeretén túl — benne van a nyelvi viselkedések, szokások, konvenciók, a 
nyelvi etikett, az összes kulturális kódok ismerete is. Minden beszédhelyzet, konkrét 
beszédtett e tágabb közléskontextus hatásának van alávetve: azok az ismeretek, amelyek 
egy közlés hatékonyságához elengedhetetlenek, ebből a tágabb előfeltevéshalmazból 
aktualizált előfeltevések. Az előfeltevéseknek e pillanatnyilag aktualizált halmazát 
Schmidt helyzet-előfeltevéseknek nevezi. Az összetett előfeltevés-helyzet minden konkrét 
kommunikációs cselekvéstől függetlenül mintegy virtuális jelleggel, tartósan létező, a 
helyzet-előfeltevések azonban a közléssel egyidejűleg működnek. A helyzetre vonatkozó 
preszuppozíciók halmaza is igen sokrétű: a partnerek között kölcsönösen feltételezett a 
nyelvi szabályrendszer és szokások, a térben—időben körülhatárolt konkrét helyzet, a 
téma, a szociális—pszichikai adottságok stb. ismerete, a beleélés /empátia/ képessége és így 
tovább. 

A szituációhiányos, önálló kóddal rendelkező irodalmi mű befogadása sajátos előfel-
tevéseket kíván, de lényegében az univerzális előfeltevéseket is mozgósítja. Aműbefoga-
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dásában például nagy szerepe van mindenekelőtt a világra vonatkozó ismereteknek: kog-
nitív előfeltevések nélkül az olvasó nem ismerné fel azt az eltérést, amely a mindennapi 
tapasztalat, a tárgyak reális tulajdonságai és a műbeli tényállások között fennáll, sem azt, 
hogy a kognitív előfeltevéseket cáfoló kijelentések legtöbb esetben képek, amelyeket nem 
a szokványos logikai, hanem az érzelmi, hangulati stb. motiváció jellemez. A logikai, tér-
és időbeli viszonylatok felfogásához szükséges racionális előfeltevések szintén az iroda-
lom befogadásának feltételeként működnek: a józan ész korlátjának minduntalan meg kell 
nyílnia az irodalmi mű világának befogadása közben, Bousono szerint ahhoz, hogy egy 
képet, például egy merész metaforát az olvasó valóban képként fogjon fel, s ne szó 
szerint, előbb a rációnak kell csődöt mondania /Bousono 1975/: a ráció megkérdőjelezi 
például „a mindenség aranyos kalitka" metafora két tagjának összeférhetőségét, majd 
helyt ad annak az asszociációs tudati tevékenységnek, amely a kép motivációját megal-
kotja. A racionális előfeltevések a regény bonyolult időszerkezetének felismeréséhez és 
tudati transzformálásához is szükségesek, vagy a szabad indirekt stílus kétértelműségeinek 
feloldásához és így tovább. Bousono külön lélektani előfeltevésekről is beszél, amelyek 
például az irónia érzékelésére tesznek képessé, és külön elemzi a jelentéslehetőségek rea-
lizálásában érvényesülő tehetetlenségi erőt, vagyis azt a jelenséget, hogy a vers befogadása 
közben minden újabb és újabb szó mintegy örökli az előzők érzelmi tartalmát is, és a 
szövegösszefüggés tartalmától feltöltődve jelentősége fokozódik. Az olvasó elemi lélektani 
adottsága továbbá a szintetizáló hajlam, amelynek révén egy szöveg töredékes felsorolásai 
kerek egésszé válnak, elliptikus egységei kiegészülnek, irracionális társításai egységbe fog-
laltatnak. / Az utóbbi Bousono szerint nem más, mint a primitív mágikus gondolkodás ősi 
szintetizáló hajlamának tudatalatti öröksége./ Végül morális előfeltevéseket is elkülönít, 
amelyek arra teszik képessé az olvasót, hogy az igazságtalanság, méltánytalanság stb. ellen 
lázadni tudjon, azaz erkölcsi értékstruktúrákat egyáltalán felismerjen a műben. 

Ezekhez a pszicho-szociológiai előfeltevésekhez, amelyek az olvasó élettapasztalatától, 
társadalmi kontextusától függően egyedenként és történetileg változnak, hozzáadódik 
minden olyan előfeltevés, amely általában az irodalomra /a műfajokra, formákra és témák-
ra/ s ezen belül adott mű korára, magára a műre és szerzőjére vonatkoznak. Mindezek az 
ismeretek az olvasó részéről a műhöz intézendő virtuális kérdések háttereként működnek, 
s együttesen alkotják azt a rendszert, amelyet a befogadásközpontú irodalomesztétika — 
Karl Mannheim alapján — elváráshorizontnak nevez /Jauss 1980a/. 

Lényegében a megismerés minden fajtájának egy ilyenszerű, az előzetes ismereteket 
rendszerbe foglaló elváráshorizont az alapja. Sőt, állítja Popper, a megismerésben sokkal 
nagyobb szerepük van a meghiúsult, mint a beteljesült elvárásoknak: a meghiúsult elvárás 
a továbbhaladás záloga, „hasonlít a vak ember élményéhez, aki beleütközvén egy akadály-
ba, tudomást szerez annak létéről. Feltételezésünk hamisságának bebizonyosodásával tény-
leges kapcsolatba kerülünk a 'valósággal'; tévedéseink cáfolata olyan pozitív élmény, 
amiben a valóság részesít bennünket" /Popper 1964: 102/. Ezzel szemben az irodalmi mű 
világa a tényleges akadályoktól mentes tapasztalás területe, amely az elváráshorizont tágu-
lását, gazdagodását és változását a mindennapi kényszerű tévedések kiiktatásával idézi elő. 
Az olvasói elváráshorizont és a mű világa közötti kapcsolat befogadásesztétikai koncep-
ciója mintegy konkrét tartalmat ad tehát annak a szabadságmozzanatnak, amelyet az 
esztétikai magatartás rejt magában: „Az irodalom elváráshorizontja abban tér el a történel-
mi életgyakorlattól, hogy nem csupán a megszerzett tapasztalatokat őrzi meg, hanem a 
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meg nem valósított lehetőségeket is anticipálja, s a társadalmi magatartás korlátozott 
mozgásterét új kívánságokkal, igényekkel és célokkal bővíti, és ezzel megnyitja az utat új, 
jövőbeli tapasztalatokhoz" /Jauss 1980a: 36/. Hozzá kell tennünk, hogy az irodalmi mű 
világa révén átélhető lehetőségek szférája még ennél is tágabb: több, mint ami valószínű, 
mint ami ténylegesen - a való világ alternatívájaként — megvalósítható; olyan „lehetséges 
világokat" is magába foglal, amelyek csakis nyelvileg konstituált mivoltukban elképzel-
hetők. 

Az olvasói elváráshorizont és a mű világa közötti kapcsolat mellett azonban, amely a 
szöveg tényvonatkozásait egy szövegen kívüli szférához köti, a mű és olvasója között egy 
más irányú kapcsolat is érvényesül. Már Northrop Frye /1972/ is utal arra, hogy az olvasás 
folyamatában a figyelem egyszerre két irányú: a szövegből kifelé vonatkoztató /„centri-
fugális"/ és magára a szövegre, annak belső összefüggéseire irányuló /„centripetális"/. Ez 
utóbbi felel meg egyrészt az irodalmi szöveg önfenntartó jellegének: a szöveg belső tény-
vonatkozásainak „lehetséges világgá" kerekítése ugyanis az olvasó részéről azt feltételezi, 
hogy ezeket a tényvonatkozásokat a mű világának felderítésében belső elváráshorizont-
ként fogadja el. Másrészt a szöveg — legszembetűnőbb strukturális jegye, az alineáris 
szerveződési mód révén — kialakítja a várhatóságok belső rendszerét, az egyenértékűségek 
és oppozíciók, s a belőlük származtatható jelentések hálózatát, amelyeknek felfedezése és 
megfejtése az olvasás alinearitását követeli meg. A szöveg által előírt olvasási mód pedig 
nemcsak a mű kódjának felismeréséhez vezet, hanem nagy szerepet játszik két alapvető 
esztétikai hatásmozzanat létrejöttében is. A várhatóságok belső rendszere ugyanis az 
olvasó számára vagy a kielégülés /beteljesedés vagy a meglepetés/ forrásául szolgál. Bár 
egyes esztéták az előbbit, mások az utóbbit szokták kiemelni, valószínű, hogy az azonos-
ság esztétikuma /Lotman/ és az oppozíció esztétikuma /Riffaterre/ egyenlő eséllyel hat az 
olvasóra /Posner 1973/. 

Az olvasásfolyamat alinearitásának Hankiss Elemér hipotézise szerint sajátos — az esz-
tétikai élmény lélektanához tartozó — tudatműködés felel meg: olyan mozgás, amely az 
olvasói tudatban az egymással egyenértékű, illetve összeférhetetlen szövegelemek között 
megy végbe, s amelyet ő síkváltásnak nevez. /Hankiss 1969/ 

A síkváltás nemcsak dinamikus mozgás, amely két pólus /elvont-konkrét, élő-élettelen, 
múlt—jelen stb./ között végbemegy, hanem dialektikus mozzanat is: a tudat az egymást 
feltételező pólusok között szintetizálni képes a teljességet, amelyet maguk a pólusok 
alkotnak. Hankiss szerint a legalapvetőbb ellentétsíkok lényegében az emberi tudat egzisz-
tenciális alapkategóriái: Idő-Időtlenség, Külső és Belső világ, Mozgás és Mozdulatlanság, 
Mikro- és Makrokozmosz, Látszat és Valóság, Lét és Nemlét és így tovább. Feltételezése 
szerint az utóbbiak közötti /vertikális/ síkváltások az esztétikai hatás tulajdonképpeni 
forrásai: minél több ilyen tudatsík felvillantására képesek az egymásnak megfelelő szöveg-
elemek, esztétikailag annál értékesebb mozzanatát jelentik a szövegnek, hiszen míg a 
horizontális visszakapcsolás csupán formai-nyelvi mechanizmus, az általa mozgásba hozott 
tudatsíkok vibrációja már a műalkotás gondolati, élménybeli lényegének a hordozója. 
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Ennek az összefüggésnek a megvilágítására kitűnően alkalmas Pilinszky János Itt és most 
című költeménye: 

A gyepet nézem, talán a gyepet. 
Mozdul a fű. Szél vagy zápor talán, 
vagy egyszerűen az, hogy létezel 
mozdítja meg itt és most a világot. 

Már az első sorba foglalt két kijelentés poláris tudatsíkokat villant fel; 

A gyepet nézem, talán a gyepet. 

<: 

bizonyosság 

» 
bizonytalanság 

Ez a villódzás kétségessé teszi a szemlélet tárgyának a bizonyosságát, s ez kihat a 
következő állításra is /„Mozdul a fű"/ , amelynek valóságalapját aztán ugyancsak megkér-
dőjelezi a megismerő alanynak a külvilág bizonyosságát relativizáló szerepe; 

Az ismeretelméleti kétely tudatosságát kiélezi és általánosítja az első személyű és az 
/önmegszólító, de kétértelmű/ második személyű megnyilatkozás közötti síkváltás /nézem 
— létezel/; a fű és világ /Mikro- és Makrokozmosz/ közötti villódzás pedig a kételyt 
egyetemessé tágítja. Ez a sokszoros villódzás azt az abszurd létélményt közvetíti, amely-
ben a szubjektum a vele szemben közönyös örökkévaló világ és a saját megismerő kategó-
riái /itt, most, mozgás stb./ közötti feszültséget, bizonytalanságot éli át. 

A népmesétől kezdve, amely a hol volt és hol nem volt közt lebegő senkiföldjére 
invitál, valamiképpen minden műalkotás a bizonytalansági tényező vállalását feltételezi. A 
tárgymű jelentés- és értéklehetőségeinek valóra váltása, esztétikai tárggyá alakulása lehe-
tetlen e kihívást váll áó olvasói aktivitás nélkül. S ez mindig szabad elhatározás, hit kér-
dése - választás eredménye: „Bármely pillanatban felébredhetek, s ennek tudatában 
vagyok; de nem akarom: az olvasás szabad álom" /Sartre uo: 279/. A Sartre megnevezte 
két tudatsík egyidejűsége maga is paradoxon, ám ennek a paradoxonnak a vállalása a 
feltétele annak, hogy a mű világa egyáltalán megjelenjék. Hogyan mondta Borges? 
„Abban a pillanatban, mikor már nem hiszek benne, Averroes eltűnik." 

Szél vagy zápor talán, vagy egyszerűen az, hogy létezel 
6 

külső /objektív/ 
> 

belső /szubjektív/ 
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KASÄNSZKY ZSOMBOR 

A „SZEMANTIKA" SZÓ METAMORFÓZISAI SZÁZADUNKBAN 

A gondolat önmagában véve olyan, mint egy ködfolt . . . 
semmi sem különül el addig, míg a nyelv meg nem jelenik. 

/Saussure/ 

Napóleon Bolognában tudósoknak: 
Azt hiszem, ha a tudomány valami igazán űj dologra buk-
kan, teljesen új szót kell találni rá, hogy a gondolat pontos 
legyen és jól megkülönböztethető. Ha önök egy régi szó-
nak adnak új jelentést, hiába hirdetik, hogy a szóhoz fűző-
dő régi jelentésnek semmi köze az újhoz, az embereket 
nem akadályozhatják meg abban, hogy ne érezzenek vala-
milyen hasonlóságot és kapcsolatot a régi és az új gondo-
lat között; ez pedig összezavarja a tudományt, és haszon-
talan vitákra vezet. 

Először a címet magyarázom. Majd dokumentumokat idézek, időrendben. Ezt köve-
tően próbálom rendezni a hallottakat. Tételt fogalmazok meg, javaslatot teszek, s meg-
kísérlem gondolatmenetem igazolását. 

A cím első szava az 'a'. Ti. a magyarrá vált 'szemantika' szóról fogok beszélni. Mit je-
lenthet ez a szó egy magyar anyanyelvű embernek 1983 tavaszán. A második szó: 'sze-
mantika'. Erről szól a dolgozat. Görög eredetű szó. A arçpa, оецетои jelentése 'jel', а 
Zrjpa^riK 17 те\уV = 'jelentések tudománya' (Schaff 1967, 17; azaz az irodalomjegyzék 
Schaff rendszavú müve — minden rendszót nagybetűvel írok —, a kiadás éve - ,Ьа azonos, 
a-val, ill. b-vel különböztetek —, lapszám). A cím harmadik szava: 'szó'. A 'szó' szóról 
hadd írjam ide Saussure gondolatát (végül is egyetlen szóról szól e dolgozat i s ) : . . . . a szó, 
mindazon nehézségek ellenére, amit a definiálása jelent, olyan egység, amely a nyelv 
mechanizmusának középponti helyét foglalja el. (Kovács 1976, 70). S ide kívánkozik még 
Edward Sapir mondata a szó-ról: a művészet egy kis miniatűr darabja (Kovács 1976, 70). 
A negyedik szó: 'metamorfózisai'. A 'metamorfózis' szót 'átváltozás' értelemben haszná-
lom (Idegen 1973. 537). Nem alakváltozást, pontosabban nem nyelvi alakváltozást értek 
itt, hiszen a 'szemantika' szó maradt, csak jelentésköre bővült, szűkült, változott. Volta-
képp a szemantika szó jelentésmódosulásairól lesz szó. A 'metamorfózis' szót évezredes 
súlya és a szó keltette belső zsongás miatt választottam. Végre is a szemantikáról, száza-
dunk egyik legjelentősebb terminusáról lesz szó. S mindjárt itt is termett a cím ötödik 
szava: 'századunkban'. A nagy összegzések, a szédítő technikai lehetőségek, az önelpusz-
títással fenyegető lét századában élünk, s még élnek közöttünk, akik komolyan gondolnak 
olyan szóösszetételeket mint: emberi méltóság. Lássuk hát a szemantika szó vándorlását 
- diadalútját? — ragyogó és tépett korunkban. 
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1962: 
Új magyar lexikon 

S z e m a n t i k a - * jelentéstan 
-» szemantikus filozófia 
J e l e n t é s t a n , szemantika, szemasziológia: a nyelvtudománynak az az ága, amely 
a nyelvi egységek (elsősorban a szavak, továbbá szókapcsolatok, szószerkezetek, mon-
datok) jelentésével, a jelentés lélektani és logikai vonatkozásaival, valamint a jelentések 
változásaival foglalkozik (Új 1962 a, 503) 
S z e m a n t i k u s f i l o z ó f i a : szubjektív idealista irányzat a modern polgári 
filozófiában és logikában.. . Fő képviselői Ogden, Korzybski, Morris, Hayakawa és R. 
Carnap. Szoros kapcsolatban van a logikai pozitivizmussal;. . . legfőbb tudománynak a 
szemantikát, a nyelvtudománynak a szavak értelmét és jelentését tanulmányozó ágát 
tartja. Felfogásában az általános fogalmak. . . „egyezményes jelek" . . . A filozófia 
feladata a ~ szerint a szavak és kapcsolódásaik elemzése.. . Megoldásul az ún. ,.meta-
nyelv" (,.nyelvfeletti nyelv") kidolgozását ajánlja. . . (Új 1962 b, 200) 

1963: 

The Encyclopaedia Americana 
S e m a n t i c s , 1. the science of word meaning and 2. a system of speech analysis 
intended to promote more exact expression and assure better understanding. ...rep-
laces the earlier word semasiology... (Encyclopaedia 1963, 546) 

1964: 
George, F. H.: Semantics 

Linguistics Psychology 

Logic Philosophy 

the various sciences that are directly concerned with semantics (George 1964, 36) 

1965: 
Magyar irodalmi lexikon 

- Nincs sem 'szemantika', sem 'szemiotika', sem 'jelentéstan' címszó (Magyar irodalmi 
1965) 
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1967: 
Schaff, Adam: Bevezetés a szemantikába 

A szemantikai filozófiában a nyelv a kutatások egyetlen tárgya (Schaff 1967, 51) 

1971: 
Semantics 

Caton, Charles E.: ... the philosophy of language, which includes and is sometimes 
identified with the part known as semantics... (Semantics 1971, 3) 

1972: 
Magyar értelmező kéziszótár 

S z e m a n t i k a fn. 1. Nyelvt. Jelentéstan. 
2. Fil A szójelentés szerepét eltúlzó amerikai szubjektív filozófiai iskola [nk:fr (gör 
szóból)] (Magyar értelmező 1972, 1266) 

Új magyar lexikon. 7. kötet 
S z e m i o t i k a : a jelrendszerek összehasonlító kutatásával foglalkozó tudományág. 
Foglalkozik a jelrendszerek belső szerkezetével (szintaxis), a jelrendszerek tartalmi 
vonatkozásaival (szemantika) és a jelrendszerek alkalmazásának kérdéseivel (pragma-
tika). A ~ belső törvényszerűségeinek megfogalmazása a metalogika. (Új 1972, 395) 

1973: 
Brockhaus Enzyklopädie 

S e m a n t i k [grch. > Zeichenlehre < ] 
1 oft gleichbedeutend mit Semiotik verwendet, die allgemeine Theorie der -*• Zeichen, 

Zeichentheorie 
2 im Unterschied zu der -*• Semiotik als der allgemeinen Theorie der Zeichen die 

Lehre von der Beziehung der Zeichen zum gemeinten Gegenstand, die Lehre von 
den Bedeutungen (Brockhaus 1973, 2 9 3 - 4 ) 

— majd részletes leírás következik, hogy mit értenek szemantikán a pszichológiában, 
nyelvtörténetben, a nyelvfilozófiában és a logikában. 

1974: 
The New Encyclopaedia Britannica, Macropaedia 

S e m a n t i c s is the philosophical and scientific study of meaning (NEW—Macro-
paedia 1974, 506) 
— Majd hat hasáb Philosophical views on meaning és négy hasáb Meaning in linguistics 
címmel. 

The New Encyclopaedia Britannica. Micropaedia 
S e m a n t i c s . . . also called SEMOLOGY or SEMASIOLOGY, the study of meaning. 

It may be 1 approached from a philosophical, or logical, point of view, emphasizing 
the relationship between signs, words. . . or 2 regarded from a linguistic point of 
view, focusing on such topics as meaning changes through time and the interelation-
ship of language structure, thought, and meaning. . . 
References in other text articles: 
Analytic philosophy's history 1:799f 
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Bloomfieldian and U.S. neglect 10:995e 
cultural and lexical distinctions 10:1000f 
grammatical mediation of deep structure 8:274a 
Indian philosophy of language 9:319c 
linguistic analyses and theories 10:999h 
logical and analytical truth 11:73g 
metalinguistic considerations 13:212a 
metalogical study of meaning 11:1078c 
philosophical relevance of language rules 14:881 h 
relationship to philosophy of logic 11:73c 
slang and affective content 16:851 g 
structural and lexical meaning 10:650d 
system and function in language 10:645e 
transformational model of realization 10:1003c 

RELATED ENTRIES in the Ready Reference and Index: 

extrinsic meaning: see 

intrinsic meaning: 

study of meaning: 

connotation 
euphemism 
homonym 
kinesics 
onomatopoeia 
denotation 
synonym 
General Semantics 
semantics, generative 
semiotics ( NEW—Micropaedia 1974, 46) 

— Az első szám a Macropaedia kötetét, a második szám a lapszámot, a kisbetű a 
laprészt - a - d fölülről lefelé bal oldal, e - h jobb oldal — jelzi. 

1975: 
A jel tudománya 

Morris, C. W.: 
J e l e n t (signify) Jelenteni annyi, mint jelként működni egy szemiózisfolyamatban 
(JEL 1975,99) 
S z e m a n t i k a (semantics) A szemiotikának az az ágazata, mely a jelek jelentését 
tanulmányozza (JEL 1975, 103) 
S z e m i ó z i s (semiosis) Jelfolyamat, azaz olyan folyamat, amelyben valami jel egy 
szervezet számára (JEL 1975, 104) 

1976: 
BoT saja szovetszkaja enciklopedija 

S z e m a n t i k a (franc, sémantique, ot grecs, semantikós — oboznacsajuscsij, sema — 
znak) V jazükoznanii 1. odin iz aszpektov izucsenija znakov v szemiotike. 2. V isztorii 
jazükoznanija to zse, csto szemaszologija. 3. Znacsenija edinic jazüka. 4. Razdel 
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jazükoznanija, izucsajuscsij znacsenija edinic jazüka — jazükovedcseszkaja Sz. (Bol'saja 
1976,654h.) 
S z e m a n t i c s e s z k a j a i n f o r m a c i j a v logike. . . (Bol'saja 1976,656.) 

Filozófiai kislexikon 
S z e m a n t i k a - » - szemiotika 
S z e m a n t i k u s f i l o z ó f i a < lat. semantica, gór. szémantikosz — jellemző erő-
vel bíró>; 
1. Gyakran e névvel jelölik a logikai empirizmus egyes képviselőinek (Carnap, Tarski, 
A. Pap és mások) azon kísérleteit, hogy a logikai szemantika eszközeinek és egyes 
eredményeinek felhasználásával megoldják az ismeretelmélet alapvető problémáit (pl. 
az igazság mibenlétének kérdését). 2. Az „általános szemantika" filozófiai irányzata, 
amely a neopozitivizmus áramlata... (Filozófiai 1976, 321) 
L o g i k a i s z e m a n t i k a : a logikának a nyelvi kifejezések jelentését tanulmá-
nyozó ága; amely a logikai kalkulusok (formalizált nyelvek) interpretációit tanulmá-
nyozza . . . (Filozófiai 1976,208) 

La Grande Encyclopédie 
S é m a n t i q u e 
Branche de la linguistique qui étudie la langue du point de vue du sens. . . (Grande 1976, 
10981) 

1977: 
Grand Larousse de la langue française 

S é m a n t i q u e l . V x [Vieux] Partie de l'art militaire qui comprenait les dispositions 
destinées à faire mouvoir les troupes au moyen de signaux. 2. Étude de la significations 
des structures linguistiques. 3. Sémantique logique, théorie des rapports entre les 
symboles et leurs significations, qui constitue une partie de la sémantique (Grand 
1977,5443) 

1981: 
/ 

Uj magyar lexikon. Kiegészítő kötet 
S z e m i o t i k a gör.-ből: jeltudomány, jelelmélet. A jelek és jelrendszerek összefüggé-
seit vizsgáló tudományág. Három fő területe van: 1. a szintaxis, a jelek egymás közti 
viszonyát, a jelrendszerek struktúráját és formai szabályait vizsgálja; 2. a szemantika, a 
jelek jelentéstartalmát elemzi; 3. a pragmatika, a jelnek és a jeleket használó embernek 
kapcsolatát kutatja... (Új 1981, 572) 

1982: 
Szemantika a generatív grammatikában 

Chomsky [szerint] a kompetencia — így a bázisszabály-képzés — alapjai velünkszüle-
tettek és univerzálisak, egyáltalán a nyelvi kompetencia az emberre jellemző mentális 
adottság (Szemantika 1982, 10). 
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A 'szemantika' szó rövid története 

A melléknévi alakot — 'szémantikosz' = jelölő' — már Arisztotelész is használta. 
Érdemes megemlíteni, hogy a 'széma' = jel', de jósjel ' is - mintha már 2300 évvel ezelőtt 
kezdené a szó töve a rugaszkodást . . . A 'semanticus' szó előfordul Martialis-nál (Kovács 
1976, 19). Galenus 'szémeiotiké'-nak nevezi a 'tünettan'-t. A nominalisták legfőbb 
gondja a valóság tárgyai és az elnevezésük közötti kapcsolat volt. 1092-ben a francia 
Roscellinus így fogalmaz: nincsen bölcsesség, csak bölcs emberek vannak. 1342 körül 
Occam angol ferences 'terminus'-nak nevezi a fogalmat, mint a tárgy meghatározó jelét 
(Voigt 1977, 39—42). A 17. század közepén a 'Semantick Philosophy' kifejezésen a 
"különböző jóslási típusok tudományá'-t értették (Kovács 1976, 20). 1672 után 
Locke 'füsziké'-nek hívja a természetfilozófiát, 'praktiké' szóval jelöli a saját tevékeny-
séget, és 'szemiotiké'-nek nevezi a jelek tudományát (Voigt 1977, 47). 1839-ben Ch. Karl 
Reisig gondol először arra, hogy a levezetés külön lehetősége a szavak szintaktikai össze-
kapcsolása, sőt arra a következtetésre jut, hogy az egész szintaxis idővel a szemantikába 
fog beolvadni (Zsilka 1982, 61). A 'szemantika' szót 'jelentéstan' értelemben először 
Michel Bréal francia nyelvész használta 1883-ban (sémantique). 

Saját tezauruszom (tezaurusz egynyelvű szótár, amely a szavak közötti szemantikai 
kapcsolatokat tünteti fel) a 'szemantika' szóhoz: szemasziológia, szemiotika, jelentéstan, 
analitikus filozófia, etimológia, logisztika (matematikai logika, szimbolikus logika), neo-
pozitivizmus, neoskolaszticizmus, empíriokriticizmus, neopragmatizmus. 

A. W. Read 1948-ban összegyűjtötte a szemantika körébe vágó terminusokat. Gyűj-
teménye igen tanulságos: 

rhematic a mondatok tudománya 
sematology a jelek tudománya 
glossology a nyelv általános tanulmányozása 

Jelenleg a külföldi és a magyar szakemberek — logikusok, filozófusok, nyelvészek, 
szemiotikusok - általában elfogadják a 'szemiotika' terminust mint általános jeltudo-
mányt a morrisi felosztással: szintaktika, szemantika, pragmatika. A szemantika itt a jelek 
jelentéstartalmának vizsgálatát jelenti. Ugyanakkor változatlanul egyszerűen szemanti-
kának nevezik a 'logikai szemantiká'-t (a metalogika része, amely a logikai kalkulusokat 
interpretálja), az 'általános szemantiká'-t (A. Korzybski, A. Rapoport. S. Hayakawa), és 
természetesen a nyelvtudomány 'jelentéstan'-át. 

Ha egy jelnek több jelentése van, akkor nincs jogunk egy jelről beszélni — e kijelentés 
gazdája Antal László (Jelentés 1974, 395). Javaslatom: jelöljük külön a 'szemantika' 
szóval jelölt különböző diszciplínákat: 

sensifics 
signifies 

a kifejezés komplex megjelölése 

rhematology a jelentés tudománya 

jeltudomány 
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legyen a nyelvtudomány 'jelentéstan'-a, 

52 legyen a 'logikai szemantika', 

53 legyen a 'szemantikus filozófia' (= General Semantics), 

54 legyen a 'szemantika'mint a szemiotika része. 

Ha jobban szemügyre vesszük az S) , S 2 , S3 és az S4-et, könnyen rájövünk, hogy a 
'szemantika' kifejezés voltaképp mind a négy területen ugyanarra vonatkozik: a szakterület 
szimbólumainak vizsgálatára, értelmezésére. Önként adódik a gondolat: nem volna szüksége 
minden diszciplínának egy szemantikára? Éppenséggel ezzel kezdődne a szaktudomány: a 
szakterület terminusainak értelmező szótárával. (S hogy a kígyó saját farkába ne harapjon: 
esetleg metanyelven, a tárgynyelvet egységesen kezelő, vizsgáló, rögzítő kalkulusokkal.) S 
ez a minden diszciplína élén álló szemantika lenne az S j , ahol az 'S 'a szemantikát, a 'd' 
pedig a megfelelő diszciplínát jelenti. 

Frege, Saussure, Ogden, Richards, Morris, Lotman, Hjelmslev, Chomsky s még néhány 
kitűnő elme foglalkozott eddig a jelentés-sel, amit a legegyszerűbben a nyelvi jel haszná-
lati szabályának nevezhetnénk. 1500 évvel ezelőtt Szent Ágoston így fogalmazott: a jel 
érzékeinknek önmagát, de a lelkünknek valami önmagán kívülit nyújt (Antal 1978,34). A 
'szemantika' hangsor a logikában, az egészséges szellemi energia-felhasználást szorgalmazó 
általános szemantikában, a nyelvészetben, a kommunkációelméletben, az élet és a kutatá: 
minden területén a f o g a l m i t i s z t á z á s - t kell hogy jelentse. Camap explikáció 
nak - azaz magyarázatnak, kifejtésnek, értelmezésnek (micsoda folyamat egyetlen szó-
ban!) — nevezi azt az eljárást, amelynek folyamán egy régi és homályos fogalmat egy újjal 
és pontosabbal helyettesítünk. 
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SZILI JÓZSEF 

IRODALOM ÉS SZOCIOGRÁFIA: SZOCIOGRÁFIAI IRÁNYZATOK 
ÉS FORMÁK AZ IRODALOMBAN* 

A magyarban a szociográfia, ez a latin származékszó, olyan jelentéssel is előfordul, 
amilyennek más nyelven nincs páija: a harmincas évek közepe óta egy irodalmi műfaj 
jelölésére használjuk. Sok magyar kritikusnak az a meggyőződése, hogy az irodalmi szo-
ciográfia ugyan hibridképződmény, de önálló irodalmi műfaj, amely terjedelmétől függő-
en hol a regénnyel, hol az elbeszéléssel mérhető össze. Természetesen tisztában vannak 
azzal, hogy jórészt maga a szociológia is a leírás olyan módszereire és formáira épül, 
amelyek mint szociográfia ismeretesek, s mi több, ugyanez a szó a szociológia egyik 
fajtáját vagy ágazatát is jelöli. Éppen ebből ered az egyik olyan probléma, amely újra meg 
újra vitákat kavart: vajon az irodalmi szociográfia értékének feltétele-e tudományos igaz-
sága? Ami az irodalmi szociográfiának a szociológiában elfoglalt helyzetét illeti, a szocio-
lógusok álláspontja nem egységes. Vannak, akik úgy vélik, hogy az emberi viselkedés és a 
társadalmi mozgás komplex formáit jobban feltárhatja egy olyan megközelítés, amelyben 
szerepe van a művészi fogékonyságnak és az írói személyiségnek, mint a személytelen 
tesztekre, felmérésekre és statisztikákra támaszkodó számítások. Más vélemények szerint 
a szociográfia, s különösen az irodalmi szociográfiának nevezett válfaja, csak időleges 
vákuumot tölt be, mivel a szociológia egzakt módszereit hamarosan olyan jelenségekre is 
ki lehet terjeszteni, amelyek pillanatnyilag mét túl összetettek számukra. Az objektív 
metodológiát előnyben részesítő szociológusok ennek a formának az irodalmi értékeit 
húzzák alá, továbbá azt a tényt, hogy felhívja a figyelmet egyes társadalmi problémákra, 
de kérlelhetetlenül elvetik azt az igényét, hogy mint szociológiát komolyan vegyék. Pár-
huzamos az ő álláspontjukkal azoké az esztétikusoké, akik az irodalmi szociográfiát 
száműzik a műfaji mennyország triptichonjáról. 

Az irodalmi szociográfia kezdetei 

A századeleji Magyarországon Braun Róbert és más haladó szellemű szociológusok 
írtak szociográfiai tanulmányokat, de azok a szociográfiai művek, amelyeknek az köszön-
hető, hogy a szociográfia a szépirodalmi műfaj rangját vívta ki, a harmincas évek közepén 
jelentek meg, egy sorban egy sereg más szociográfiai írással. A szociográfia iránti érdek-
lődés megnövekedése egyenes következménye volt annak a ténynek, hogy az ország társa-

*Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémia és az American Council of Learned Societies „Inter-
diszciplinaritás az összehasonlító irodalomtudományban" c. konferenciáján, Princeton, 1983. április 
2 - 5 . 
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dalmi fejlődése hosszú időn át megrekedt s az agrárnépesség többsége reménytelen hely-
zetben küszködött. A fiatal írók tucatszám mentek a falvakba, hogy tanulmányozzák a 
parasztok és a földmunkás cselédség életét. Szociográfiai monográfiáikkal olyan távoli 
előfutárok nyomdokaiba léptek, mint Frédéric Le Play /aki mellesleg Magyarországon is 
végzett tényfeltárást, Hatvan környékén/ vagy Charles Booth, a Life and Labour of the 
People of London /A londoniak élete és munkája, 1889-1891/ című hatalmas arányú 
sorozat szerzője, s a még távolabbi előd, az idősebbik Arthur Young, a Farm Letters 
/Tanyai levelek, 1767/ és A Tour in Ireland /írországi utazás, 1780/ írója. Dmitrie Gusti 
román szociológus működésének, különösen La Monographie et l'action sociographique 
/А szociográfiai monográfia és a szociográfiai tevékenység, 1935; magyarul: A szociológiai 
monográfia, 1976/ című tanulmányának közvetlen hatása volt sok magyar kollégájára. A 
csehszlovákiai szociográfiai munka magában foglalta az ottani fiatal magyar értelmiségiek 
/például a Sarlós mozgalom tagjai/ próbálkozásait is, hogy felméijék a magyar nemzetiség 
szociális helyzetét. Ez volt, mint ismeretes, az az időszak, amikor az Egyesült Államokon 
az irodalmi szociográfiai érdeklődésének már a második nagy hulláma söpört végig /az első 
a "muckrakers" tevékenysége volt a századfordulón/. Olyan regények jelentek meg, mint 
John Steinbecktől az Érik a gyümölcs /1939/, Sherwood Andersontól a Beyond Desire 
/Túl a vágyakon, 1931/, olyan riportok és pamfletek, mint Theodore Dreiser A dollár 
uralma alatt /Tragic America, 1938/ és John Steinbeck Their Blood Is Strong /Erős a 
vérük, 1938/ című írásai, továbbá Sinclair Lewis, John Dos Passos és a proletárírók mun-
kái. Ezzel az irányzattal volt párhuzamos Angliában Tom Harrison és Charles Madge 
mozgalma, a tömegtanulmányozás /Mass Observation/ s az olyan proletár önéletrajzi 
írások sora, mint Lewis Jones Cwmardy /1937/ és We Live /Élünk, 1939/ című munkái. A 
Hitler előtti Németországban a tudományos szociográfia fellendülése és a Neue Sachlich-
keit /új tárgyiasság/ felelt meg ennek a tendenciának, míg Lengyelországban Florian 
Znaniecki és Josef Chalesiriski működése, Hollandiában A. Blonk, J.P. Kruijt, E.W. 
Hofstee és F. van Heek monografikus munkássága. Ami Magyarországon történt, szintén 
ehhez fogható volt. Érdekes, hogy Skóciában a nagy nemzeti költő, Hugh MacDiarmid 
Lucky Poet /Szerencsés költő, 1943/ című könyvében követendő példaként a magyar 
mozgalmat említi: „Skócia égető szüksége, hogy fiatal íróinak legjava valami olyasmibe 
fogjon, mint amilyen a „Magyarország felfedezése" sorozat. A sorozatban már megjelent 
Kiss Lajostól A szegény ember élete, amely a magyar föld gazdagságáról és művelőinek 
szegénységéről szól, és Darvas Józseftől Egy parasztcsalád története, ez a magyar Akárki-
eposz. Mindkét mű a falvakban végzett közvetlen kutatásokon alapul, az írók a parasztok 
között éltek, belülről tanulmányozták őket, s a tényeket jegyezték föl". 

Gaál Gábor 1937-ben írott rövid esszéje, A mai magyar szociográfia és az irodalom, 
abból indult ki, hogy a regény klasszikus formái felbomlottak, új kísérleti formák jöttek 
létre, s az volt a konklúziója, hogy az utóbbiak közül az önéletrajzi vallomás és a szociog-
ráfia az egész akkori magyar irodalmi termelés képét megváltoztatta. Más lett, mint 
amilyen korábban volt, mert Illyés Gyula és Remenyik Zsigmond az írás új formáját 
teremtették meg, amely alapjában véve szociológiai tanulmány, tényszerű beszámoló egy 
társadalmi helyzetről. Mégis más, mint amire Rudolf Steinmetz vagy Ferdinand Tönnies 
gondolt, amikor a szociográfiát meghatározta. Olyan szintézis, amelyben a szociológus 
objektivitása az írónak azzal a képességével egyesül, hogy a közvetlen élmény spontán 
irodalmi artikulációjával tud elérni esztétikai távlatot. „Alkatában — írja - az anekdota, a 
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helyzetrajz, a tájkép, a leírás, a dokumentáció, a riportázs, a publicisztika /csupa irodalmi 
elem/ ugyanolyan súllyal szerepel, mint az empirikus szociográfiai felvétel tárgyleíró, 
statisztizáló összevetése s a szociológiai empirizálásra alapuló szociológiai szintetizálás."1 

Gaál Gábor kiemelte, hogy az az esztétikai erő, amelynek a műfaj egyes darabjai egyedül-
álló értéküket köszönhetik, életrajzi és vallomásos fogantatásukból s a magyarság sorsának 
mély átéléséből fakadt. 

A korabeli kritikák különösen két művet emeltek ki, s ezeket ma már a modern 
magyar irodalom klasszikusainak tekintjük. Az egyik Nagy Lajos műve, a Kiskunhalom 
/1934/. A szűkszavú előadásmód, amellyel egy falu népének egyszerű életét, elkeserítő 
sorsát és öntudatlan nyomorúságát bemutatja, a montázstechnika, amely huszonnégy óra 
leforgásán belül villant fel különböző helyzeteket, a józan, tartózkodó hang utánozhatat-
lan írásművé avatják ezt a sűrű szövésű prózában elbeszélt szociográfiai Spoon River-an-
tológiát. - Az irodalmi szociográfia másik magyar klasszikusa, a Puszták népe /1934-től 
folytatásokban a Válasz-Ъъп, könyv alakban 1936-ban jelent meg/, Illyés Gyula alkotása. A 
dunántúli uradalmakon sínylődő földmunkások voltak az ország páriái. Majd egy évszá-
zaddal a jobbágyság eltörlése után a feudális jobbágyok ivadékai talán még őseiknél is 
nyomorultabban és kiszolgáltatottabban éltek. Illyés, aki ezen a tájon nevelkedett, rend-
kívüli megfigyelőkészségével és ábrázoló erejével úgy tudta megjeleníteni a helyzetet, 
mintha egy ismeretlen vidéket térképezett volna fel. Nem csupán a nyomorúságot mutatta 
meg, hanem az alacsony sorsú emberek méltóságtudatát is. A cselekménytelen elbeszélés 
során az objektív és szubjektív nézőpontok változásából bontakozik ki a keserű irónia. 
Például abban a részletben, amelyben a testi fenyítés — ez bevett eljárás volt az uradal-
makban — módozatait ismerteti: 

„Arculcsapásban a pusztai harminc-harmincöt éves koráig részesül. Aztán rendszerint 
csak hátulról kap a tarkóra vagy a nyakba, de leginkább csak egyet. Ha a helyzet úgy 
hozná, hogy mégis elölről kell leadni neki, a jártas szakértők szerint az gyors és lefegyver-
ző legyen, határozott és befejező, mint a mondat után a pont, hogy mire az illető magá-
hoz tér, már túl is essék rajta, fellebbezhetetlennek érezze. Az öregekkel szemben az 
ember lehetőleg módjával folyamodik a közvetlen fegyelmezéshez. Hatvan éven túl leg-
több már a kézemelésre elsírja magát. Nem az ijedtségtől, hanem a megaláztatás miatt. 
Akkorára érik meg ugyanis bennük az emberi méltóság tudata." 

Illyés műve reveláció volt a nemzet számára. Móricz Zsigmond, az akkor élő legna-
gyobb magyar regényíró olyan regénynek tartotta, amely a cselekmény és a jellemek 
formális összetevői nélkül visszhangozza Dosztojevszkij mélységeit, de az együttérzést 
józanság és humor hatja át. Valóban, teljes világ elevenedik meg ebben a könyvben, 
megvan benne egy lehetséges regény, talán egy Lawrence-féle regény minden szükséges 
kelléke, háttérrajz, jellemek rajza, idilli, komikus és tragikus epizódok sora. A tények és 
az adatok keresése hajtja, miközben lépésről lépésre fedez fel egy szinte képtelen és 
elképzelhetetlen világot, amely mélyen a nemzet tudatszintje alá süllyedve élt. Pozsgay 
Imre, volt művelődésügyi miniszter William Hoggart Művelődés, gondolkodás, szokások -
Az angol munkásosztály belülről /magyarul: 1975; angolul: The Uses of Literacy, 1957/ 
című műve magyar kiadásának utószavában ezt a könyvet a Puszták népé-hez hasonlí-

1Gaál Gábor: A mai magyar szociográfia és az irodalom. Korunk, 1937. 5.sz„ 4 0 6 - 4 1 0 . Ujra-
nyomva: Szociológia, 1977. 2.sz., 2 4 6 - 2 4 9 . 
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totta. Az én véleményem szerint Illyés műve valahol a félúton van két olyan mű között, 
mint Hoggarté s mint a Levelek a holtak házából. 

Noha nem sok reményük lehetett, hogy megközelítik Illyés alkotását, a magyar írók 
azóta is úgy próbálnak szociográfiát írni, hogy az egyszersmind irodalmi alkotásként is 
megállja a helyét. Az ötvenes évek közepén szociográfiaszerű riportok figyelmeztették a 
politikusokat a társadalmi helyzet veszélyességére. A hatvanas években ismét feltámadt a 
szociográfia. Hivatalos támogatással istápolva és a hivatal ellenállásával birkózva kezdő-
dött meg a rendszeres munka: beszámolók készültek az új társadalmi jelenségekről, a 
társadalmi változások által kiváltott ellentmondásokról. Heves viták folytak egyik-másik 
írás hitelességéről. A hetvenes évek közepén hosszas vita próbálta tisztázni, mennyire 
irodalmi ez a forma. Egyfelől elhangzottak olyan vélemények, mint Bori Imréé, aki sze-
rint minden, ami új és eredeti volt az ötvenes és a hatvanas évek magyar irodalmában, a 
szociográfiának köszönhette létét. Másfelől Béládi Miklós képviselte azt az álláspontot, 
hogy a hatvanas évek szociográfiai irányzata csak átmeneti fázisa a magyar irodalomnak, 
a szociográfia átmeneti forma s gyakran csak helyettesíti a fikció alkotó formáit.2 Később 
a hetvenes évek közepén Tamás Attila szögezte le, hogy a társadalom bizonyos összetett, 
bonyolult viszonyai megkívánják az irodalmi megközelítést. Nézete szerint az egzaktságra 
törekvés, amely a modern szociológiát jellemzi, nem cáfolja azt, hogy szükség van a tények 
és számok, illetve a minőség és a mennyiség közötti összefüggések beható vizsgálatára. Az 
irodalmi szociográfia már csak azért is szükségszerű forma, mert a „tiszta" irodalom ma 
elérhető formái nem képesek arra, hogy a jelenkori társadalom valóságos tényeinek a 
sűrűjébe hatoljanak.3 Az irodalom effajta megoszlását aláhúzta Bodnár György és munka-
társai összefoglalója az 1957 és 1972 közötti magyar prózáról. Felfigyeltek a dokumentá-
lás és a parabolisztikus írásmód közötti hasadásra, arra, hogy a dokumentáció és a szimbo-
likus ábrázolás közötti eltávolodás egyetemes világirodalmi tendencia, s megállapították, 
hogy „a prózairodalom hagyományos műfajai mintha szűknek bizonyulnának a mai em-
ber kitágult és megnövekedett világképének epikus ábrázolásához".4 

Ha a szociográfia átmeneti műfaj a magyar irodalomban, az átmenet még tart. Mi több, 
az elmúlt évtized irodalmában az átmeneti formák uralkodtak. A teljes terjedelmű, a 
realista regényhagyománynak megfelelő társadalmi regény iránti nosztalgia átadta a helyét 
az olyan formák kanonizálásának, amilyenek korábban átmenetinek számítottak. Az iro-
dalmi szociográfia a non-fiction-ndk, tényirodalomnak álcázott rövid regények és 
novellák mintájává válhatott. A tényirodalom típusai a szociográfiai felvételektől és inter-
júktól az esszéig, a riportig, a publicisztikáig és a memoárig sorakoznak. A társadalmi 
regény és novella helyét egyfajta irodalmi történetírás veszi át, amely az érdeklődést a 
szociográfiai, gazdasági és politikai tények és összefüggések eleven ábrázolásával kelti fel, s 
a közönséget a történelem új, meglepő aspektusainak a feltárásával szembesíti. A népszerű 
történetírás e formájában a cselekmény és a jellemek hiányáért a memoárok kárpótolnak. 
Közülük nem egy sikerkönyv lett, így a Donnál 1942 telén a szovjet hadseregtől vereséget 

2L. Béládi Miklós: Szociográfia és szépirodalom, in: no; Érintkezési pontok, Budapest 1974, 
6 4 2 - 6 5 6 . 

3 L. Tamás Attila: Irodalmi szociográfia. Literatura, 1976. 3-4 .sz . , 173-185 . 
4 L. Tizenöt év magyar irodalma /1957-1972/ . Literatura, 1974. 3.sz., 5 3 - 1 0 8 , különösen 

7 9 - 8 7 . 
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szenvedett II. magyar hadsereg magas rangú tisztjeinek a visszaemlékezései is. Az olyan 
nagy tekintélyű írók irodalmi memoáijai, mint Illyés Gyula, Vas István vagy Sőtér István, 
regénynek vagy legalábbis regényszerű formában íródtak. A memoárban persze megvan az 
én-regény minden kelléke, nem beszélve arról a többletről, hogy valóban „igaz történet". 

Szociológia vagy irodalmi műfaj a szociográfia? 

Hacsak nem terjesztjük ki az „irodalmi szociográfia" terminus terjedelmét úgy, hogy 
magába foglaljon olyan műveket is, mint a Levelek a holtak házából, nehéz belátni, 
hogyan versenghet ez a forma a klasszikus regényforma lehetőségeivel. Természetesen 
felsorolhatunk olyan könyveket, mint Jacob Riis How the Other Half Lives /Hogyan él a 
másik fél, 1890/, Lincoln Steffens The Shame of the Cities /А városok szégyene, 1904/, 
Jack London The People of the Abyss /А mélység, 1903/ című művei, Upton Sinclair 
szociográfikus pamfletjei, vagy James Agee könyve, a Let Us Now Praise Famous Men 
/Dicsérjük most a hírességeket, 1941/ Walker Evans szociofotóival. Listánk kibővíthető 
közérthető szociográfiai esszékkel, melyek stílusa és retorikája egyenértékű közösségi 
mondandójukkal és feltáró erejükkel. Olyan könyvekre gondolhatunk, mint Thorstein 
Veblentől The Theory of the Leisure Class /А henye osztály elmélete, 1899/, С. Wright 
Millstől a White Collar /А fehérgallérosok, 1951/ és The Power Elit /А hatalmi elit, 1956/, 
továbbá Marshall McLuhan, David Riesman és mások munkáira. Néhányuk talán nem 
mentesíthető az alól az ítélet alól, amelyet Alan Trachtenberg fogalmaz meg a Harvard 
Guide to Contemporary American Writing /Harvard Útmutató a jelenkori amerikai iroda-
lomhoz, 1979/: „Az is igaz, hogy a szociológiai irodalom, amely gyakran nehézkes stílusú 
és zsargonnal megtűzdelt, nemigen kedveltette meg magát az irodalmárokkal. Minda-
mellett mélyreható volt az olyanfajta gondolkodás befolyása, amely a társadalmi mintákat 
kutatja, sőt azt, hogy miképpen függnek ezek össze egymással és az irodalmi változások-
kal." Nem feledkezhetünk meg a chicagói szociológiai iskolának a helyszínen végzett 
kutatásokra, a személyes részvételre és a megfigyelésre épülő esettanulmányairól sem 
— Nels Anderson: The Hobo: The Sociology of the Homeless Man /А hobo — az otthon-
talan ember szociológiája, 1923/, William I. Thomas: The Unadjusted Girl /А lány, aki 
nem illeszkedik be, 1923/, Henry W. Zorbaugh: The Gold Coast and the Slum IAz arany-
part és a nyomomegyed, 1929/. A sor folytatható az esettanulmányok újabb hullámának 
a termékeivel, köztük olyanokkal, mint Truman Capote műve, a Hidegvérrel /In Cold 
Blood, 1965/. 

Amikor a szociográfiai irodalom különböző típusaival példálózom, nem az a szándék 
vezet, hogy az irodalmi szociográfia „műfaját" nemzetközi jelenségként vagy az irodalom 
műfaji struktúrájának szabványos fajtájaként kanonizáljam. Inkább azt próbálom meg-
mutatni, hogy milyen nehézségekbe ütköznek az ilyen elgondolások, mennyire különböző 
és mennyire átmeneti jellegű az az anyag, amelyre támaszkodni kívánnak, s mennyire 
függnek az egyéni és közösségi ízléstől és értékeléstől. Ebben a vonatkozásban cáfolhatat-
lannak látszik a recepcióesztétika igaza. Nem áll szándékomban az sem, hogy hangsú-
lyozzam: bizonyos irodalmi irányzatok nagyon közel kerültek a szociológiai vizsgálathoz, 
harmonizálnak vele, átfedések vannak köztük. Azt sem óhajtom különösebben aláhúzni, 
hogy gyakran nagyon erős bennük a hajlam, hogy igazolják magukat és megmutassák, 
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valóban „igaz történetek". Ilyesmire vállalkozott Harriet Beecher Stowe a Kulcs Tamás 
bátya kunyhójához /Key To Uncle Tom's Cabin, 1853 — még az eredeti kiadásának az 
évében megjelent a magyar fordítás!/ dokumentumaival, s erre utalnak manapság is a 
regény tényirodalom-szerű tendenciái. Nem azt tartom különlegesnek és figyelemre mél-
tónak, hogy a nagy vagy legalábbis standard irodalmi kifejezés egyik potenciális formája 
lelhető fel a szociográfia és a hagyományos irodalmi formák — az esszé, a memoár, az 
én-regény, az útirajz, a vallomás, a riport és a novella — találkozópontjain. Ami tüzetesebb 
vizsgálatot érdemel, az az, hogy milyen kölcsönhatás van az ilyen típusú írásművek ter-
melése és kritikai, elméleti értékelésük között, illetve mire alapulnak az írók, kritikusok 
és teoretikusok egyesült és tartós erőfeszítései avégett, hogy az irodalmi szociográfia 
kategóriáját az irodalom autonóm, noha talán csak átmeneti műfajaként ismertessék el. 
Ebben a „Gestalt-képző" folyamatban nemcsak a művek kritikai értékelésének és osztá-
lyozásának van szerepe, hanem közvetlen társadalmi funkciójuknak is, valamint annak, 
hogy mennyire versenyképesek a velük rokon formákkal. Jelen esetben a verseny egyfelől 
az irodalmi szociográfia és a „tulajdonképpeni" szociográfia, másfelől az irodalmi szoci-
ográfia és a „tisztán" fikciós irodalmi műfajok között lehetséges. Ha azt akarjuk látni, 
hogyan működnek a folyamatnak ezek az összetevői, fel kell idéznünk a magyarországi 
irodalmi szociográfia eddigi pályájának néhány állomását. 

Mint már láttuk, az irodalmi szociográfia nevét és esztétikai státusát már a harmincas 
években kiérdemelte - nemcsak azzal a két alkotással, amely a műfaj klasszikusává vált, 
hanem kitűnő szociográfiai esszék, elmélyült és kompetens monográfiák egész sorával is. 
— Mellesleg megjegyezve: az utóbbiak között olyan is akad, amely azzal a magyar faluval 
foglalkozik, ahol egykor egy sajátos kocsiformát találtak fel, s ezért az angol „coach" szót 
az Oxford-szótár is ennek a falunak a nevéből származtatja: Fél Edit szociográfiája, a Kócs 
1936-ban /1941/. — Ezeknek az írásoknak a túlnyomó része mély elégedetlenséget fejezett 
ki a félfeudális ország társadalmi, gazdasági és politikai stagnálása miatt. A műfajnak ez a 
haladó hagyománya újraéledt az ötvenes évek szociográfiai riportjaiban, amelyek azokra 
az ellentmondásokra hívták fel a figyelmet, amelyek részben a forradalmi változások, 
részben a politikai baklövések következtében álltak elő. A hatvanas években a politikai 
vezetés és gondolkodás új érája őszinte erőfeszítésekkel járult hozzá ahhoz, hogy létre-
jöjjenek a kritika közéleti fórumai s bátorította a társadalmi valóság független kutatását. 
Több szinten találkozott a központi szándék és az egyéni törekvés, néha disszonáns 
harmóniában, de egészében véve azzal a látványos következménnyel, hogy — riportok, 
inteijúk, terület- és esettanulmányok képében — az irodalmi szociográfia az irodalom 
széles áramlatává vált. Mint műforma is áthatotta a fikción alapuló elbeszélés hagyo-
mányos formáit, de ebben a stádiumban hatása elsősorban tematikus volt. Ezzel párhuza-
mos fejlődést lehetett tapasztalni a filmstúdiók, a rádió és a televízió munkájában. Míg a 
hatvanas években a szociográfiai tanulmányok, riportok és a fikcióként feldolgozott tény-
alapú műsorok elsődlegesen azokhoz a hézagokhoz kapcsolódtak, amelyek a valóságos 
tények és a szocialista eszmények között támadtak /a tulajdon fetisizálása, a gyermekte-
lenség és a szórakozás kultusza, a visszahúzódás a kollektív erőfeszítésektől, az egoizmus 
idealizálása/, és a nagyarányú gazdasági és társadalmi változások következményeihez 
/visszamaradott területek és kis települések kedvezőtlen helyzete, a dolgozók bizonyos 
rétegeinek életkörülményei, a család változásai, a státusszimbólum-keresés, a népesség 
egyes szekcióinál az anyagi ellátottság és a műveltség színvonala közötti ellentmondás/. A 
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hetvenes évek közepétől új témák jelentek meg: a szocializáció és a beilleszkedés, a 
szubkultúrák, a deviancia, a válás, az öngyilkosság és az öregség problémái. 

A magyar irodalom szociográfiai irányultságának ez az újabb feltűnése párhuzamos 
volt azzal a fejleménnyel, hogy megnövekedett a szociológiai kutatás területe és mennyi-
sége az akadémiai intézetekben és az egyéb, tőlük független intézményekben. Az ország 
ügyei iránti érdeklődés általános növekedésének, s részben a rádió, televízió ankétjainak, 
kerekasztal-konferenciáinak köszönhető, hogy a szociológia a figyelem középpontjába 
került, mégpedig nemcsak az értelmiségi körökben, hanem a szélesebb közönség köreiben 
is. Sikerkönyvek lettek a magyarországi intézmények társadalmi működésével foglalkozó, 
McLuhan vagy Riesman modorában írott könyvek, mint például Hankiss Elemér Társa-
dalmi csapdák /1978/ és Diagnózisok /1982/ című munkái. 

Az egzakt metodológián alapuló szociográfia immár a tudományos munka szabvány-
területévé vált, de azért megmaradt az irodalmi szociográfia tekintélye is szociológus 
körökben. Olyannyira, hogy például Nagy Lajos szociografikus formában írott szépirodal-
mi alkotásai a tudományos szociográfiákkal egy sorban szerepelnek a szociológiai tanul-
mányok bibliográfiájában. 

A hetvenes évek elejére az irodalmi szociográfia teljes virágzásának periódusába lépett. 
A Magyarország felfedezése, az a sorozat, amelyet Hugh MacDiarmid üdvözölt harminc 
évvel korábban, 1971-ben újra megindult, közvetlenül egy új sorozat, az 1970-ben indított 
Irószemmel nyomában. Már a hatvanas évek első felében kiadták az irodalmi szociográfia 
klasszikus darabjainak két antológiáját: Vasszinü égbolt alatt /1961, Meggyesi János szerk./ 
és A valóság vonzásában /1963, Gondos Ernő szerk./ Ugy látszott, ez a műfaj mélyen 
meggyökeresedett a hazai talajban. A tudományosság is jó szemmel nézte: a szociológusok 
nemcsak nyersanyagforrásnak tekintették, hanem benne látták a szociológiai tanulmány 
egyik lehetséges formáját is. Ami hátránya lehetne, szubjektivitása, előnye is, illetve olyan 
folt, amilyentől a tudományos szociográfia sem mentes. Ezt tanúsítja Kulcsár Kálmán 
meghatározása is: a szociográfia „leíró jellegű, egy társadalmi jelenség vagy egység /pl. egy 
tájegység vagy falu/ egyedi bemutatására törekszik, és ebből az egyediségből próbálja a 
tipikust kibontani. Ennek megfelelően megközelítési módja többnyire szubjektív, 
módszerei sokszínűek, de nem kidolgozottak, eredményei inkább szubjektíve rendszere-
zettek, mintsem valamilyen tudományos elv vagy elmélet alapján. Sokszor — különösen 
magyarországi megjelenésében - irodalmi feldolgozásban jelenik meg /pl. Illyés Gyula: 
Puszták népe/, illetőleg publicisztikai színezetet kap. A rendszeres társadalomkutatás 
számára így is igen nagy jelentőségű. Szinte 'esettanulmányként képes az egy-egy 
jelenségben sűrűsödött összefüggések megragadására, olyan problémák feltárására, ame-
lyek azután a szociológia kidolgozottabb módszereivel tanulmányozhatók."5 Ez a 
definíció magában foglalja azokat a megkülönböztető vonásokat is, amelyeket Heinrich 
Rickert hangsúlyozott, rámutatva, hogy míg a szociológia nomotetikus tudomány, a 
szociográfia és a történetírás ideografikus diszciplínák. Ez is magyarázza a szociográfia 
irodalmi hajlandóságát. 

Valóban nehéz választóvonalat húzni az elmélyült irodalmi szociográfia és az olyan 
módszeres megközelítés termékei közé, amilyeneket H.D. De Vries Reilingh taglal az 
empirikus társadalomkutatásról szóló, René König által szerkesztett kézikönyvben \Hand-

5Kulcsár Kálmán: Szociológia, Budapest 1981, 6 4 - 6 5 . 

55 



buch der empirischen Sozialforschung, 1967/. Minden különösebb metodológiai irányult-
ság nélkül is jól reprezentálhatják az irodalmi szociográfiák az itt felsorolt módszereket, a 
fenomenológiai /jelenségleíró/, értékelő-megértő, genetikus, morfológiai, funkcionális, 
monografikus, dinamikus és tematikus eljárást.6 Mi több, a szociográfiai leírás olyan 
formái, mint az esettanulmány, a helyszíni felvétel, az interjú, az életrajzi dokumentáció 
stb. az irodalmi művek stilizált fogásaivá váltak. Már a harmincas években kitűnő regényt 
alapozott Móricz Zsigmond egy szegény parasztemberrel folytatott inteijúkra, s a regény-
nek ironikusan a Boldog ember /1935/ címet adta. Ilyesmire számtalan példa van Magyar-
országon és külföldön egyaránt. Ilyen fogásokat alkalmaz a legújabb magyar írónemzedék, 
midőn a társadalmi fikciót a tényirodalom formáiba öltözteti. Az önéletrajz, amelynek az 
említett Handbuch külön fejezetet szentel,7 természetes formája az irodalmi szociográfiá-
nak és a társadalmi regénynek egyaránt. Azoknak, akik attól tartanak, hogy a szociográfia 
aláássa a regény vagy a hagyományos novella pozícióit, félelmeiket az önéletrajzra is ki 
kell teijeszteniük. 

Vannak ilyen félelmek, s ezek az irodalmi műfajok tisztaságáért érzett aggodalomban 
gyökereznek. Vannak ennek a féltésnek dialektikus és mereven dogmatikus változatai 
egyaránt. Häuser Arnold reménytelenül dogmatikusnak látszik, amikor a fikciót és a 
cselekményt a regény lényegi összetevőinek tekinti szemben a non-fiction és a tudomá-
nyos előadás eszközeivel.8 Az esztétikum sajátosságú-ban Lukács György kijelentette, 
hogy az igazi műalkotás nemcsak megfelel a műfaj törvényeinek, de meg is változtatja 
őket.9 Mindazonáltal ez viszonylag konzervatív nézetet fejez ki a műfaji fejlődés és a 
művészi szabadság esélyeit illetően. Ilyen nézetek rejlenek az irodalmi szociográfiáról 
szóló viták hátterében, s kifejeződnek a szociográfiának a regénnyel mint „igazi epikus 
formával" való szembeállításában. A lényegi, örök műfaji formákban való gondolkodás 
ilyen kijelentésekhez vezet, mint Vasy Géza állásfoglalása A realizmus az irodalomban 
/1979, szerk. Szerdahelyi István/ című tanulmánykötetben: „A társadalom küzdelmeiben, 
forradalmaiban, politikai harcaiban a közvetlen részvétel egyre kevésbé lehetséges műalko-
tások révén. A műalkotás csak közvetve formálja a társadalom életét, s ezt az írónak 
tudomásul kell vennie, s alkalmazkodnia kell az új helyzethez. A szociográfia fellendülése 
valószínűleg a közvetlen részvétel nagyobb lehetősége miatt következett be, de ez csak 
áthidaló megoldás lehet az epika számára."10 Azok a kritikusok, akik az irodalmi szociog-
ráfiát irodalmi műfajnak tekintik, de a priori előnyeit hangsúlyozzák, a fentihez hasonló 
helyzetben találják magukat: azt kell eldönteniük, mi mi helyett lehet áthidaló megoldás. 

6 René König I szerk./: Handbuch der empirischen Sozialforschung, Stuttgart 1967,1.k. 5 2 2 - 5 3 6 . 
7I.m.,I .k. 551 -569 . 
8Hauser Arnold: A művészet szociológiája, Budapest 1982. különösen A regény válsága с. alfe-

jezet /823-850 / . 
9Lukács György: Az esztétikum sajátossága, Budapest 1965. I. 575, 590, 611. 

10Szerdahelyi István /szerk./: A realizmus az irodalomban, Budapest 1979, 241. 
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А „non-fiction" fikciótlanítása 

Paradox módon a kevésbé formalista nézetet olyan kritikusok hangoztatják, akiket a 
műfaji ortodoxia képviselői, noha pontatlanul és elfogadhatatlanul, „formalistának" 
tekintenek. Mindenesetre ők a konkrét műalkotás különösségéből indulnak ki s nem egy 
általa képviselt formakategória esetleges előnyeiből. Veres András például arra törekedett, 
hogy megvizsgálja, összefügg-e egy regény szociográfiai értéke esztétikai értékével.11 

Kimutatta, hogy a társadalmi háttér mélysége, ahogyan Fejes Endre Rozsdatemető /1962/ 
és Konrád György A látogató /1969/ című művében megjelenik, hozzájárul e regények 
esztétikai értékéhez. A látogató valósággal pièce de résistance az irodalmi kritika számára. 
A nyomorult emberi lények, értelmi és testi fogyatékosok kilátástalan sorsának komor 
ábrázolása ügy, ahogyan egy jóakaratú, de tehetetlen gyámügyi előadó, a „látogató" 
benyomásain és töprengésein keresztülszűrődik, kihívás mindazok önelégültségének, akik 
azt tartják, hogy a szocializmus, ha még nem is a lehetséges világok legjobbika, minden 
társadalmi bajra belátható időn belül orvoslást talál. A regényt elemezve Bojtár Endre 
mutatott rá szélesebb hátterére, arra, hogy az érzékelés teljesen átalakult az egymást 
követő generációk során és elmúlt az a világ, amely úgy látszott, ha még nem is teljesen 
rendben levő, teljes mértékben megismerhető és elrendezhető: „A világnak ez az elrende-
zettsége, amely abban a jót és a rosszat a maga helyére terelő bájos megállapításban 
csúcsosodott ki, hogy 'a legrosszabb szocializmus is jobb, mint a legjobb kapitalizmus' 
'/Lukács György/, a hatvanas évek végére nyűggé vált. Az ekkor fellépő fiatalok - és az 
ítélet nincs-et, ezt a fiatalos szellemű könyvet író Déry Tibor — feszengtek a készen 
kapott jelek világában, annál is inkább, mert ők már épp hogy csak hallottak arról, milyen 
valóságot kellett 1956 után racionalizálni, s közvetlen ismeretek híján a jelek rendje 
üres dumának, süket szövegnek tűnt nekik." / . . ./ „A tabula rasa után mi jön? A dolgok." 
/. ../ ,Az új prózaírók műveiben végeláthatatlan sorokban vonulnak fel előttünk a jelen 
dolgai, melyek csak önmagukat jelenük, a maguk szociális-történeti autentikusságában." 
/ . . . / „Az irodalom ismét jelen-központú lett". / . . . / , A természetesség, a kötetlenül szabad 
dolog persze nem tűr meg önmagán kívüli normákat, s e normákban, az elérendő eszmé-
nyekben kifejeződő jövőt."1 2 Ez a Jurij Lotman kultúraelméletének terminusaiban elvég-
zett helyzetértékelés, a „jelek" és a „tárgyak" korszakának kontrasztba állítása érzékletes 
kommentálja a tényirodalom divatjának és az irodalmi szociográfia változásainak. 

A fikció szinte a kezdetek óta folyton visszavonulásban van. Legújabban is, mint 
Henryk Markiewicz megállapítja, „különösen a fikció veszített jelentőségéből mint az 
irodalom meghatározó tényezője. Ennek volt beszédes megnyilvánulása már a két világ-
háború közötti időszakban a szovjet 'tényirodalom', Kisch riportjai, Gide naplója, Boy-
Zelenski esszéi".13 A szövegelmélet és a beszédaktus-elmélet képviselői rendszerint a fik-
cionalitásra mint az irodalmiság lényegi minőségére alapozzák irodalommeghatározá-
saikat. A fikcionalitás vagy a kvázi-ítéletszerűség /Ingarden/ a lehetséges világok strukturá-
lásának problémáját veti fel. Mindenesetre a „fikció" kifejezés nem egyértelmű, külön-
böző absztrakciós szinteket jelölhet. Vonatkozhat az irodalmi műalkotások általános 

1 1 Vö.: Veres András: Mű, érték, műérték, Budapest 1979, 2 5 5 - 2 9 9 . 
12Bojtár Endre: Az irodalmi mű jelentése. Irodalomtörténeti Közlemények, 1978. 2.sz„ 2 3 6 - 2 3 7 . 
1 3Henryk Markiewicz: Az irodalomtudomány fő kérdései, Budapest 1968, 47. 
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ontológiai státusára az ismeretelméleti struktúra esztétikai aspektusából nézve. Vonatkoz-
hat azonban arra is, hogy áttetsző eszközöket alkalmaznak az irodalmiság, illetve a fikcio-
nalitás adott konvencióinak a meghaladása végett. Ha azonban ezek az eszközök elősegítik 
az esztétikai jellegű fikcióvá emelést, akkor már nem minden dimenzióban s nem minden 
hullámhosszon tűnnek egészen átlátszóaknak, s átlátszatlanságuk és áttetszőségük ambi-
valenciája jelzi rejtett autotelikus képességeiket. 

A ,,non-fiction" mint program egész irodalmi osztályokat próbál igazolni, s különböző 
típusú anti-regények sorozatgyártását teszi lehetővé. Persze, mint tudjuk, az esztétikai 
igazolás kegyében mindig csak az egyedi műalkotás részesül. Az egyéniség bizonyos voná-
sai megjelenhetnek egyes olyan műalkotás-csoportokban is, amelyek áramlatokat, stíluso-
kat vagy éppen műfajokat képviselnek, de még ez sem a programok és paradigmasémák 
közvetlen következménye. Ez áll a magyar irodalmi szociográfusok legújabb nemzedéké-
nek programszerű törekvéseire is. Egyik szószólójuk szerint az igazi irodalmi szociográfus 
számára a szociográfia nemcsak konvencionális forma, hanem a valódi szociográfiai feltá-
rás eszköze. К Magyarország felfedezése sorozatban kiadott Folyamatos jelen /1981/ című 
antológia utószavában Berkovits György a „mintha" szociográfiát támadja, mert ez fél 
azoknak a tényeknek a feltárásától, amelyek idegenek apologetikus és didaktikus menta-
litásától. Berkovits a szociográfiai magatartás új stílusáért emel szót. Az a meggyőződése, 
hogy a szociográfia „talált formatartalmaira" (az interjú, a kérdőív, a dokumentummon-
tázs) kell támaszkodni, mint a kifejezés autentikus formáira. A „dolgok", amelyekre 
Bojtár Endre utalt, ebben a post-lukácsi terminológiában mint „formatartalmak" jelennek 
meg. A szociográfus által talált formatartalmak „esztétikailag megformálatlanok; tudomá-
nyos szempontból értékelhetetlenek; a köznapi tudatot sem elégítik ki, mert illúziótla-
nok, nem mutatkoznak morálisnak. írói szempontból stilizálatlanok, újságírói szemszög-
ből ideológiátlanok, 'mintha' szociográfusi alapállásból elkötelezetlenek. A föltáró szoci-
ográfus — a tényíró - számára viszont önmagukat leleplezőek, önfeltáróak".14 E megkö-
zelítés radikalizmusa Berkovits álláspontja szerint azon is alapul, hogy ezek a „formatar-
talmak" nem tartoznak a hagyományos esztétikai kvalitások közé, kívül esnek a tudomá-
nyos kutatások tárgykörén és a tömegközlési eszközök sem foglalkoznak velük. 

Nehéz megmondani, hogy az antológiában összegyűjtött szociográfiák mennyiben 
felelnek meg ennek a programnak. Béládi Miklós a mai magyar szépprózáról szóló írásá-
ban úgy látja, nem felelnek meg: az írások egy része tudományos szociográfia s meg is 
jelent szociográfiai folyóiratokban, míg a többi szabályos novella.1 s Akárhogy is van, az 
irodalmi szociográfia és a szociográfiai fikció nemcsak a társadalmi tudatosságot fokozza, 
hanem szükségszerűvé tette az irodalmi alkotás eszközei és módjai tekintetében is a 
tudatosság növekedését. Korunkban az irodalom, illetve pontosabban: az irodalmi 
kommunikáció elméleti öntudata olyan eszközökben talált kifejezést, mint az öntükröző 
regény /regényírás a regényírásról stb./, mint a francia új regény objektivizmusa és pointi-
lizmusa, mint a magyarországi szociográfiában a „talált formatartalmak" vagy mint a mai 
amerikai regényben a valóság fikció voltának a felfedezése, illetve a mítosz alkalmazása, 

14 Berkovits György, Lázár István /szerk./: Folyamatos jelen, Budapest 1981, 362. 
15Béládi Miklós: Helyzetkép: Jegyzetek a magyar szépprózáról. Jelenkor, 1982. 4.sz., 2 8 9 - 2 9 9 , 

5.SZ., 3 8 9 - 3 9 7 . Újranyomva: Látóhalár, 1982. június, 109-148. Különösen: 114. 
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ahogyan John В. Vickery és Virágos Zsolt elemzései is mutatják.1 6 Vickery idézi tanú-
bizonyságul Jacob Horner, John Barth Az út vége /1958/ című regénye narrátor hősének 
szavait: „megfogalmazni a tapasztalatot — vagyis fogalommá gyúrni, rendszerezni, osztá-
lyozni, nyelvi köntösbe öltöztetni, szószerkezetekbe építeni - : ez mindig árulás, hamisí-
tás; de a tapasztalatot csak így meghamisítva lehet kezelni, s én csak e közben a munka 
közben éreztem magamat igazán embernek, élőnek, elevennek. Ez okozza, hogy erre àz 
aprólékos hamisításra, erre az ügyes és gondos mítoszgyártásra — valahányszor alkalmam 
van végiggondolni - mindig azzal a lelkes izgalommal válaszolok, melyet csak művészek 
éreznek alkotás közben." /Tellér Gyula fordítása./ 

Ennek az „aprólékos hamisításnak" egyik módja talán az, hogy a „talált formatartal-
mat" megtisztítjuk mindentől, ami „mintha-szociográfiává" változtatná. S ez a Berkovits 
által javasolt tisztogatási művelet, ez a pontos és aprólékos ellen-hamisítás is csak egy 
újabb eljárás a valóság fiktivizálására avégett, hogy valóságnak látszódjék. 

1 6 L. John B. Vickery: Myths and Fiction in Contemporary American Novel: The Case of John 
Barth, in: Hungarian Studies in English XII, Debrecen 1979, 8 9 - 1 0 6 . - Virágos Zsolt: Myth: The 
Dilemma of the American Novelist, i .m. 1 0 7 - 1 1 9 . 
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TÖRTÉNET 

BABITS MIHÁLY MASZKJAI 

Keresztury Dezsővel beszélget Albert Zsuzsa 

Albert Zsuzsa: Síremlék című versében Babits arról ír, hogy nem ismerheti igazán senki 
őt, mindig fátylak takarják vagy olyan mint a hal, kisiklik a kézből vagy mint a folyó, 
változik s elömlik. De ha meghal, szobor lesz, egyértelmű és változatlan. Milyen is volt 
voltaképp; ez a rejtőzködés és változás életében tőle függött, de azt sem mondhatjuk, hogy 
halála után olyan jól látható és változatlan lett volna az a szobor. Kétségtelen azonban, 
hogy ez a költői önarckép nagyon is hiteles. Az örök változás - fátylak vagy álarcok, ha 
tetszik: maszkok - , ez jellemző Babits költészetére csakugyan. Milyenek voltak ezek az 
álarcok, és ki volt ő - mindig önmaga - mögöttük? 

Keresztury Dezső 
Az a kor, amelyben Babits pályája kibontakozott és lezárult, Horváth János szavával 

élve, a nagy „lírai szerepjátszások" kora volt. Mint általában: azzal is mérkőztek egymással 
a közéleti emberek, hogy egy-egy szerepet fölvettek, eljátszottak. A szerep többet is 
jelentett, mint pusztán valamilyen maszkot: állásfoglalást is, önkifejezést is jelentett, és 
formát, amiben egy áradó, gazdag, sok asszociációt keltő, érdekszövevényt éreztető egyé-
niség meg akart állni, profilt akart magának adni. Ady számtalanszor írta, hogy „pózaim". 
Ma már ez a szó igen rossz jelentésű, ha valaki pózol, azt jelenti, hogy nem hiteles, amit 
csinál. Ady számára a póz azt jelentette, hogy kivágta magának a világban fölmerülő 
lehetőségekből azt, amit leginkább elfogadott és ennek a póznak a jegyében fogalmazta 
meg azt, amit ő a maga körülményei közt a legfontosabbnak érzett. Nem véletlen, hogy 
Németh László, aki az úgynevezett második Nyugat-generációnak egyik legnagyobb 
hatású embere volt, aki maga volt a zseniális lobogás, a sokrétűség, a színesség, a sokféle-
ségemhez és szerep címmel fogalmazta meg önéletrajzának első kötetét. 

Ha Babitsot ilyen vonatkozásban jellemezzük, nézzük meg, milyen szerepet vállalt fel-
lépése idején? Szerepet keresett ő is, a vele körülbelül egykorú Juhász Gyula, Kosztolányi 
Dezső, s mások is, akik még félhomályban voltak akkor, amikor Ady már teljes fényében 
ragyogott. Azért is fogalmazta meg mindegyik a maga külön szerepét, amiben elhatárolta 
magát ettől a nagy Ady-szereptől. Babits, a dunántúli patrícius gyerek, a nagy jogász ősök 
már-már mitikus árnyékainak jegyében a műveltség, a fegyelem megszállottja lett. Pedagó-
gus, aki elmegy Fogarasra is tanítani és tanulni. A poéta doctusnak, a művelt, fegyelme-
zett, munkás, ha tetszik, ötvösművész költőnek a szerepét alakítja ki magának. 

Azt hiszem, hogy ezek a fiatalkori önmegfogalmazások maradtak aztán meg olyan 
mértékig az irodalomtörténet és az irodalmat olvasók tudatában, hogy ettől nem is tudták 
függetleníteni magukat. Ady esetében sem, Babits és a többiek esetében sem. 
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Ez általános, emberi jelenség. Akit beletesznek egy skatulyába, azt nehéz onnan 
kivenni. Az ilyenfajta skatulyának nagy szuggesztív ereje is van. Az ember kényelmes; jó, 
ha valakit már meghatároztak: főleg amikor olyan összetett világban kell rendet terem-
teni, mint a Nyugat fellépésének a korszaka volt. Meg kellett találni Ady profilját, Babits 
profilját, Kosztolányi profilját, Füst Milán profilját. Móricz Zsigmondét is és minden 
magára - egyéniségére! — adó íróét. A bemutatkozás idején Babits maga is ilyen verseket 
írt: ezek az ő híres formalista versei, aztán már bizonyos daccal is azt mondta, hogy a 
művészetet a művészetért kell művelni, a művészetben a művészet a legfontosabb, nem a 
politika. 

Az első kötet első sora így hangzik: ,, Gyűlöllek, távol légy alacsony tömegГ 

In Horatium a címe ennek a versnek. Kihívó beköszöntő. írótársaim, főképpen a 
porondon levők, azt mondják: új országot fogunk létrehozni, amelyikben a tömegeket 
kiemeljük az elnyomásból. Babits: költő vagyok, az a dolgom, hogy a szépség, az egyéni-
ség igazságát őrizzem. Ez a magatartás, bár kiegészül, később is megmarad. Amikor azt 
mondja Babits, hogy ezüstkor van, és a költőnek nincs más lehetősége, mint hogy kilátó 
tornyából figyelmeztessen a költő igazságaira. 

Babits arcképeit nézegettem. Van egy-két fiatal tanárkori képe, ott éreztem meg 
igazán, milyen lehetett. Nem az érett, mondjuk a 40 éves kori képekben - a csontos, 
száraz arc nekem nem mondott annyit, mint a fiatal, nagy ferde szeme - azok az arc-
képek éreztették meg, hogy milyen rendkívül érzékeny és visszahúzódó, kicsit filosz ter-
mészetű ember volt, azzal együtt, hogy ez az érzékenység tette olyan költővé, amilyen 
volt. 

Nemcsak az érzékenység. Az érzékenységhez járult a figyelem, a szorgalom, ha úgy 
tetszik a filoszság. 

És az etika... 

...ez a másik, amit örökségként hozott magával. A derék bírók nagy hagyománya, a 
dunántúli kiegyensúlyozott emberségnek a mitológiája. Érdekes, de igen jellemző, hogy 
ezeket az ősképeket, amiket fölrakott maga köré, hogy érzékenységét, törékenységét 
hangsúlyozza, megnagyítsa, később ő maga is kritika tárgyává tette. A „Halálfiai" című 
regényében ennek a letűnt világnak olyan pozitív alakjait emelte ki, mint Cenci néni, a 
mindennapi apró, szívós munka hőse. A bíró-apa itt már elmosódott a messze távolban, 
inkább csak emléke élt. Egyébként elszaporodtak, megnőttek a csibészek. Babits tudta, 
hogy a pannon derű csak hamis legenda. A Dunántúl legalább annyi tépett lelkű, proble-
matikus embert adott a magyar irodalomnak, mint más területek. Babits is ezek-közé tar-
tozik. 

Éppen most, idejövetelem előtt olvastam el Illyés Gyula Keresztury Dezsőről szóló 
írását, amiben ír arról a kerti házról, ahol az anyai ősök egykori kis visszavonuló háza, 
könyvtára volt. Keresztury Dezső meg Babits ugyanabból a rétegből, a magyar közép-
nemesi, nemzedékeken keresztül müveit rétegből származik. 
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Babitsban sok mindent ezért tudtam első pillanatra megérteni, mert a gyökereink nagy-
jában azonosak. Azt a kis házat, amiről szó volt az előbb, az a dédapám építtette magának, 
aki három megye táblabírája volt, nagyhírű ügyvéd, de nagy természetű emberis, akinek 
volt vagy tíz gyereke. A kis ház egyetlen szobából állt, gyerekkoromban még megvolt rajta 
egy kis timpanon is, ott őrizte a könyveit. Még csak nem is méhes volt ez, hanem afféle 
olvasószoba, ahova visszavonult pipázgatva, olvasgatva, ahol én még megtaláltam ebből a 
könyvtárból származó Horatius-át, egy Petőfi első kiadást, kéziratos másolatban Czuczor 
Gergely Riadóját, és megtaláltam Táncsics Mihály négy-öt könyvét. Látnivaló, hogy ez 
nagyon összetett világ volt, s egyáltalán nem valamilyen ókonzervatív rétegé. Azé a 
magyar liberális nemességé, amely a reformkor nagy eszméit, még 48 nagy eszméit is, 
tántoríthatatlanul őrizte haláláig. 

Ugy gondolom, hogy ez a „Gyűlöllek, távol légy alacsony tömeg" - itt nemcsak egy-
szerűen Horatius-kapcsolatokra utal, és nem arról van szó, hogy ő a tömeget gyűlölné, -
sőt. Itt a szellem alatti tömegről van szó, amely mindenfajta társadalmi rétegben, osztály-
ban előfordul. 

Kapcsolódjunk újra a gyökerekhez. Az a réteg, amelyből Babits is származott, csak 
látszatra volt olyan idilli, gazdag és hazafiasság szemponljából is kifogástalan, erkölcsileg 
is megbecsülendő. Mert romlékony is volt: belőle származott a neodzsentri, az „úriem-
ber". Az igazi még a reformkori köznemesség világa volt, ennek reprezentatív dunántúli 
képviselője Deák Ferenc. De ennek a dzsentrivé, középosztályú úriemberré lett alsóbb 
rétege rosszabb volt a parasztságnál, még rosszabb, mert hatalmasabb a „tömeg"-nél. 
Babits ebben a versben nem a népet gyűlöli, hanem a szellem nélküli „tömeget", az átlag-
urat. Babits életében, írói világában óriási szerepet játszott az igazi nép. Ne feledjük el, 
hogy az egész új népies költészetet voltaképpen ő hozta be az irodalomba, ő tette ran-
gossá. 

És akiket a fiainak tartanak, Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, Németh László. 

És Erdélyi Józsefet, mert akkor az Erdélyivel föllépő naiv költészet rendkívül pozitív 
jelenség volt. Erdélyi Józsefet Babits ütötte lovaggá a Nyugatban. Csinált akkor - erről 
nemigen tudnak már, csak magamfajta filoszok —, csinált ő egy antológiát az új magyar 
költészetből. Ebben az akkor még éppen hogy feltűnt fiatal költőket, akik az úgynevezett 
népi írók derékhadának legfontosabb emberei voltak, ezeket igen figyelemre méltó köl-
tőkként beemelte a magyar költészet összefüggéseibe. Ez volt a csoportos lovaggáütés. 

Azt hiszem, Babitsnál az „apolitikus költő' annyit jelentett, hogy a politika frázisaitól 
undorodott, és ezért irta azt a bizonyos verset, hogy Játszottam a kezével, mert a hábo-
rús, felületes hazafiságtól határolta el magát. 

Tudta, hogy nem gyerekeknek írunk verseket. Tehát, aki elolvassa a verset, az figyeljen 
oda, tudja a mögöttes összefüggéseket is. Akkor, amikor az egész világ tele volt a 
háború dicséretével, minden költőtől elvárták, hogy azt írja: „a végső győzelem igézetében 
pusztíts el minden ellenséget", hogy a gyűlölet verseit úja, akkor ő csakazértis az örök 
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dolgokról írt, egyebek közt a szerelemről, amiben a legfontosabb mégiscsak az, hogy ját-
szott a Kedves kezével. Babits tehát visszavonult. Kitette a nagy huzatba, szépen meg-
formálva, a forma örökkévalóságára bízva, a teljes intim szférát. És tudta, hogy ezzel 
akkor óriási provokációt hajtott végre. 

Mi lett ennek a provokációnak az eredménye? 

Vizsgálatot kezdtek ellene, fegyelmi alá vonták és el akarták bocsátani állásából. 

Ez után szó sem lehetett arról persze, hogy ne érdekelte volna őt az ország sorsa, mert 
akkor jöttek a nagy, az összeszorított száját feltépő verset 

Akkor már a háború vége felé tartottunk, Ady már az Ember az embertelenségben-t, 
A halottak élén verseit írta. Ekkoriban írta Babits a Húsvét előtt című verset. 

Ami szintén a kor egyik legnagyobb verse. 

Olyan, mint a Fortissimo, amely legalább olyan mértékig tudatos provokáció, mint 
amilyen mértékig felszakadó jaj-kiáltás. Ebben a korban, itt még nem lehet Babitsnál pon-
tosan megmondani, hogy mit ad a versnek a feltörő érzés, indulat, s mit a kemény fegye-
lem, megdolgozottság, kikalapáltság, ha tetszik, mesterségbeli tökéletesség. 

Itt kilép a klasszikusan zárt formákból, mert az indulat kitépi. 

Nemcsak ösztönösen teszi ezt, hanem azért is, mert tudja, hogy adott esetben mondan-
dója már nem fér bele egy szonettbe. Bár a szonettbe nagyon sok minden belefér, de ez 
azért, ami a Húsvét előtt-ben azzal a hangszereléssel kikiáltódik, vagy ami a Fortissimo-
ban ölt testet, ez nem fér bele, ez más formát követel. 

Itt tulajdonképpen kilép az eddig vállalt szerepből. 

A megsejtett, aztán elfogadott, és végül megfogalmazott szerepből. Mert hiszen „for-
maművészként" tartották számon. Emlékszem, volt egy igazán kiváló tanárom, akitől 
nagyon sokat tanultam, aki nagy Ady-sta volt, és amikor látta, hogy én Babitsot nagy 
érdeklődéssel olvasom, azt mondta, vigyázz fiam, ez egy kicsit üres költő, mert ez inkább 
csak a formával játszik. Már ott volt a „formaművész" . . . amit Szabó Dezső aztán olyan 
bömbölve mondott el: Babits a filosz a költészetben, ez pedig nem költészet, az igazi nagy 
költészet az, amit úgy tépek ki magamból, én, a zseni, ömlesztve, forma nélkül. 

Ennek a vége az lett, hogy a polgári forradalom idején Babits tanított az egyetemen, 
ennek következménye pedig az, hogy a forradalom után. . . 

Elcsapták, s még be is gyűjtötték. Volt a gyűjtőfogházban. Egy bíró fia, akit bevisznek 
a gyűjtőfogházba! Képzelje el, micsoda traumát jelentett ez — neki. Ezért is vállalt később 
sok mindent. 
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Holott tulajdonképpen ő nem fogadta el végül is a Tanácsköztársaságot. Semmilyen 
végletet. 

Nézze, szegény Devecseri Gáborról járta az a sírvers, hogy „féltében lett bátor". Egy 
kicsit Babitsra is érvényes ez, mert ő rendkívül pontosan fel tudta mérni a helyzetét, 
nagyon okos ember volt, igen erős közéleti érzékenységgel, és mégis a legnehezebb körül-
mények közt is vállalta következetesen, ha tetszik, csökönyösen, ezt az erkölcsi meg-
határozottságú, igen pozitív értelemben konzervatív, dunántúli, köznemesi, bírói, jogászi, 
tiszta, etikus magatartást. Ezért történt, hogy ő a polgári forradalom - mondjuk a forra-
dalom Károlyi Mihállyal jelzett szakasza idején — minden további nélkül, sőt örömmel 
vállalta az egyetemi katedrát. Amikor kiderült, hogy itt a haza esik szét, tehát találkozott 
az új politika gyakorlati következményével, azzal az óriási történelmi tévedéssel, amit -
véleményem szerint — Károlyi elkövetett, az összes rossz előzmények ódiumát elvállalta a 
baloldal nevében, ahelyett, hogy hagyta volna a csődtömeget azoknak a nyakán, akik lét-
rehozták. Némi naivitással ő is azt hitte, hogy itt kitört az új magyar világ, amiben egyéb-
ként az egész magyar írótársadalom benne volt. Amikor aztán látta, hogy itt elsüllyed az 
az ország, amelyért ő is lángolt, aminek szolgálatára szánta az életét, akkor azt mondta, 
ezt tovább nem csinálom. Ezért volt az, hogy a Tanácsköztársaság idején visszalépett a 
katedrától. 

Holott Babitsot is bántotta a lelkiismeret még ennek a nem vállalt forradalomnak a 
nem vállalt következményei miatt is. 

Sok mindenért bántotta a lelkiismeret, ez főképpen versekben, meg egy-egy cikkben 
jutott egyenes kifejezésre. Tudnunk kell, hogy Ady halála után ő volt itthon voltaképpen 
a vezér, minthogy őt a kortársai is Ady ikerpáljaként fogadták el, ahogy Bartókot és 
Kodályt, úgy Adyt és Babitsot nevezte együtt az új dolgok alkotójának az értő köz-
vélemény. Ady eltűnvén, Babits itt maradt egyedül és a jobboldal, az ellenforradalom taj-
tékzása idején is, élete kockáztatásával is vállalta ezt az örökséget. Amikor be akarták 
tiltani a Nyugatot, kiderült, hogy ez nagyon rossz vért szülne a világközvéleményben. 
Mert azért tudnunk kell, hogy a Nyugat a világirodalomban is elismert fórum volt, meg 
kellett menteni. Az ellenforradalom kezdett valamilyen módon a Bethlen-féle konszolidá-
ció felé irányulni. A Kisfaludy Társaság újra alakult, de különféle különítmények még 
mindig járták az utcákat. Megvolt a lehetőség arra, hogy a Nyugat is újra megjelenjék. Az 
ő pályájának második nagy korszaka ezzel kezdődik körülbelül, amikor megint vacogva 
ugyan, de helytállt. Mert hiszen azért nem volt olyan gyerekjáték az sem, mikor egy-egy 
különítményes csoport bement egy íróhoz és megverte, vagy elvitte három napra, vagy 
esetleg vissza se engedte. Babits akkor — hogy is mondjam —, vállalt egy kétfrontos harcot. 
Babits mindvégig eleget tett a mindennapi hozzászólás, helytállás parancsának, sose reagált 
hallgatással a — nevezzük mai szóval — kor kihívásaira, ő azokban mindig állást foglalt, csak 
persze, egy olyan korszakban, amikor egész más lett a szólás szabadságának a rendje. 

Mert ne feledjük el, hogy Ady nyugodt lélekkel megírta Tisza István miniszterelnökről, 
hogy „geszti bolond", a „bolond geszti szél", és olyanokat, amilyeneket már mondjuk 
Friedrich István esetében sem írhatott volna le, nem beszélve aztán Bethlenről és mások-
ról, akik ugyan megengedtek egy bizonyos látszatszabadságot, de a gyakorlatban elég 
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hamar elnémították vagy külföldre kényszerítették azokat, akik igazán veszélyesek voltak. 
Az összeomlás után Babits volt az egyetlen, akire rá volt bízva, hogy ennek a hagyomány-
nak ne csak a szellemét őrizze magában, hanem az orgánumát is mentse meg, hogy a 
többiek is szólhassanak valahol hitelesen, ennek a nagy hagyománynak értelmében. Ez 
magyarázhatja meg, miért kellett a Magyar költő 1919-ben-t megírni. 

Amikor Babits fiatalon megfogalmazta magát, akkor homo aestheticus volt.. . 

Homo etikus vagy morális inkább. Ebben a szellemben határolta el magát tőle Koszto-
lányi: Babitsot a poéta morális szerepébe kényszerítette, magát pedig aestheticusként 
mutatta föl: az Esti Kornél éneke erről szól. 

Tudniillik itt új emberi minőségről volt szó. 

Egészen másfajta minőségről, arról amiről A Hortobágy poétája szól. Babits egy másik 
helyzetben került az élre, akkor, amikor nem a „gémeskút, malomalja, fokossal" kellett 
megütköznie, hanem egy olyanfajta írói, közéleti és publicista magatartással, amelyik ezt 
a „gémeskút, malomalja, fokost" megtagadva, azt mondhatnám, hogy Ady tanítását for-
dította le regényírói, prózai publicisztikára. E magatartás egyik képviselője Szabó 
Dezső volt, akinek a hatása lényegesen érdekesebb, nagyobb és jelentősebb, mint a művei. 
Ezt tanúként mondom, mert én is jártam Szabó Dezső lábához és hallgattam az elő-
adásait, olvastam műveit, és azt hiszem, életem első nagy vitacikkét Szabó Dezső védel-
mében írtam. Németh László és az egész népi-írói mozgalom elképzelhetetlen Szabó 
Dezső nélkül. Szabó Dezső legalább olyan művelt, a világirodalomban tájékozott ember 
volt, mint Babits. Tehát ilyen vonatkozásban egyenrangú vele. Csak éppen a politikájával 
kellett vitatkozni. 

Babits a húszas években életformát is vált. 1921-ben vette feleségül Tanner Ilonkát, aki 
Török Sophie néven lett költő. Babitsnak természetesen korábbi köteteiben is voltak 
szerelmes versei, mégpedig nagyon formagazdag, virtuóz szerelmes versek, ettől kezdve 
egyszerűsödik a téma is. 

Két dolgot szeretnék ehhez hozzáfűzni. Az egyik, hogy ez a szerelem kezdetben szin-
tén eléggé áttételes formákban jelenik meg. Babits adta Tanner Ilonkának a Török Sophie 
nevet is, amivel később a kor legjelesebb írónői közé emelkedett. Babits első szerelmes 
versei tele vannak még irodalmi átkölcsönzésekkel vagy montázsokkal. Az Énekek éne-
ké-tői kezdve a legkülönfélébb hangszerelésű, nagy világirodalmi versek visszhangjaival. A 
magam részéről ezeket Babits virtuóz költeményei közé sorolom. De ebben megint lehet 
egy kis párhuzamot vonni Ady közt és közte. Ady korai Léda-versei: egyetlen nagy sze-
cessziós szerepjátszás. Amiben a démon, a vár fehér asszonya, és így tovább, mind meg-
játszott, megcsinált valami, aminek a mozzanatait össze lehet szedni az egykorú festészet, 
költészet szecessziós elemeiből. Amikor igazán vérre kezdett menni a dolog, akkor már 
szó sem volt A vár fehér asszonyá-tól, akkor már szó sem volt Lédával a bálban-ió\, akkor 
ember emberrel szemben állt és birkózott. És a nagy Ady-versek, még az a fertelmes vers 
is, az Elbocsátó szép üzenet emberi dokumentumnak iszonyatos, de költészetnek óriási. 
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Ugyanez figyelhető meg Babits esetében is. Amikor ő a feleségével megütközik, amikor 
kilép a versekből a nő - „kalapoddal, kesztyűddel babrálsz" — Ilonka hiszteroid nyugta-
lansága, ami megtöltötte az egész atmoszférát Babits körül, amikor ezt fogalmazza meg 
rendkívül pontos, precíz, majdnem aprólékos realizmussal, ez már igazi, hiteles vers. De 
aztán jönnek az igazi nagy ütközetek, amikor úgy érzi magát, mint a sebzett medve, aki 
elvonul az erdőbe - de ha érte mennek ..majd megint táncolni kezd, orrában karikával. 
Szóval a férfi kiszolgáltatottságának ábrázolásai. . . Ezeket általában nemigen szokták 
ismertetni. 

Pedig az első, Ilonkához írt versei között is van jó néhány, ami a fészekrakással 
kapcsolatos, ami tanúsítja, hogy ez is egy sziget lehetett volna akkor: a világítótorony 
belseje. 

Igen, ez is volt, mert hiszen végül szegény Ilonka végig ápolta hősiesen Babitsot a 
betegségeiben. Babits férjnek sem volt könnyű ember. Tehát két nehéz ember kapcsolata 
ez, ahogy az Ady—Léda viszonyban is két nehéz nagy egyéniségnek az összecsapása ragad 
meg. Ilyen Móricz Zsigmond szerelmi költészete, ahogy regényeiben tükröződik. Egyik se 
volt gyerekjáték, költői kifejezésük azért jelentős, nagy, mert igazi, őszinte és egyre őszin-
tébb és egyre meztelenebb. Ott kezdődik, amikor a két ember találkozása egyre meztele-
nebb, tömörebb kifejezést kap, egyre kevésbé „irodalmi" kifejezést. Babits legfontosabb 
idevágó mondanivalóját két óriási versben lehetne felidézni, az egyik a „Szökevény szere-
lem", amelyik ennek a szerelemnek az egész véres, égő gyönyörét és iszonyatát felidézi. 
Rendkívül tömör, átlényegített, a hasonlat már nem hasonlat, hanem jelentős kép, amibe 
ennek a szerelemnek a gyötrelme, kétségessége bele van sűrítve. A másik pedig, amiben az 
örök asszonyi jóságról, tehát a fészekről van szó, az a világirodalom egyik legszebb halál-
versében, az „ősz és tavasz között"-ben van elmondva. Ezt tessék figyelmesen egyszer 
végiggondolni, minden elmarad, minden elmarad, csak te maradsz, asszonyi jóság. Ennél 
nagyobb, mélyebb vallomást, sebzettebb és vergődőbb vallomást feleségének nem tehetett 
költő soha. 

Mire volt jó a Nyugat? 

Arra, hogy ott a jeles írók megmutassák: ezt tudom. Tehát a legjobb dolgaikat oda 
adták. Jellemző, hogy vele szemben Napkelet címmel alapították meg az ellenbástyát, ott 
fizettek is honoráriumot, de igazán jeles, valamit magára adó író, legfeljebb úgy mellé-
kesen írt oda is valamit, azért, mert megkérték, mert barátai voltak ott, vagy mert össze-
veszett a Nyugattal. 

Ha jól emlékszem, Tormay Cecil hívta is Babitsot a Napkelethez. 

Mindenáron meg akarta nyerni, ugyanúgy, ahogy meg akarta mindenáron nyerni Ber-
zeviczy Albert a Kisfaludy Társaságba a kettészakadt irodalom egyesítése céljából. A 
Kisfaludy Társaság volt akkor a magyar irodalmi élet hagyományosan legmagasabb fóru-
ma. Ebből az ellenforradalom idején Móricz Zsigmondot, Babitsot és még néhány írót 
kizártak forradalmi, destruktív, kommunista viselkedésük miatt. Császár Elemér fogalmaz-
ta meg azt a szerencsétlen teóriát, hogy a magyar irodalom kettészakadt. Sose szakadt 
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igazán ketté, volt jó, kevésbé jó vagy rossz író, és voltak publicista csahosok, ezek ellen 
szólt Babits elefántcsonttornya. 

Babits helyzete óhatatlanul úgy alakult, hogy a kettészakadt irodalom nem hivatalos 
részének volt a vezető' írója, amiről Schöpflin Aladár egy száraz, de rendkívül pontos cik-
kében megfogalmazta, hogy az egyik szárnyon van a hivatal kegyeiben részesülő írók 
csoportja, a másik oldalon van a szegény, de a maga integritását őrző íróké, a jó közönség 
pedig ezeké az utóbbiaké. 

A Nyugatnak honnan volt pénze? 

A Nyugatnak csak magán-adakozásokból, mecénásokból volt pénze, állami pénzt a 
Nyugat sose kapott. 

És a Napkelet? 

A Napkelet áttételes módon kapott, úgy, hogy megalakult az úgynevezett Budavári 
Tudós Társaság. Ez volt Tormay Cecil társasága, amelyik nagyon jóban volt az ellenforra-
dalmi, konszolidációs politikai vezető réteggel. Ezen a réven kaptak a közpénzből. Még 
Bethlentől is kaptak. Klébelsbergtől, s mástól is, úgy, hogy ők tudtak is mindig valami 
honoráriumot fizetni. Ebben a korszakban a Nyugat nem fizetett jóformán semmi hono-
ráriumot. De mikor az én első verseim ott megjelentek, az eszmeileg fölért egy hűbéri 
birtokkal. 

Szóval Babits hatalma is teljesen eszmei volt. 

Igen: az ő kivételes tekintélyén nyugodott. És azon, hogy ezt a fórumot meg tudta 
tartani, és épen tudta megtartani, mert oda nem engedett be méltatlan embereket. 

Először Ignotus volt a Nyugat főszerkesztője. 

Igen, és a nagy baj akkor kezdődött, amikor Osvát halála, öngyilkossága után — mert 
Osvát nevén volt a lap — és mikor a nagy írók körében a kegyelem esőjárása egy kicsit 
kimaradt, akkor Osvát azzal kísérletezett, hogy minden számban fölfedezett legalább két 
új zsenit - kérdésessé vált, hogy ki legyen a Nyugat főszerkesztője. Azt a címet meg 
kellett venni. Babitsnak volt valami pénze, és Móricz Zsigmond is összeszedett annyi 
pénzt, hogy ketten megvették a Nyugat kiadói jogát, kiadóhivatalát. Feltétele volt ennek, 
hogy Ignotus nevét le kellett venni a lapról, mert Ignotus akkor már hosszú idő óta Bécs-
ből volt a Pesten megjelenő Nyugat főszerkesztője. 

A 19-es emigráns Ignotus nevét kellett levenni? 

Igen. Ezért halálosan megsértődött Ignotus maga is, de főképpen az itthon levő fia, 
Ignotus Pál. Holott a Nyugat a Nyugat-hagyományt folytatta, annak minden lényeges 
elemét megtartva, s az adott körülmények közt megváltoztatva, kicsit magyarabb, gyökere-
sebb irányban. Ezért is fordult Babits a fiatal népi írók felé, Móricz meg a vidéket járta, 
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hogy az egész ország legyen a mögöttes területe. Ezért rendezte Móricz például ország-
szerte a Nyugat-esteket, hogy fölvegye a kapcsolatot a vidékkel. Ignotus Nyugat-ja úgy 
lebegett az ország felett, mint egy csodálatos, fényes luftballon. Móricz és Babits azt pró-
bálták, hogy ebben a kis országban egy kicsit jobban gyökeret eresszenek a vidéken is, 
mert hiszen az ellenforradalom voltaképpen egyik legfontosabb győzelmeként azt hirdet-
te, hogy a vidék, az igazi, a mély magyar, a nép, elfoglalta a bűnös Budapestet. Ebből 
adódott természetesen egy újfajta, nem éppen szerencsés helyzet. Babits és Móricz 
jegyezték a lapot. Két eltérő értékrend, temperamentum, céltudat. Voltaképpen mind a 
kettő - a magyar haladó, művelt, európai érvényű irodalmat képviselte, és azt akarta 
közölni a Nyugatban. A kiadóhivatal, a könyvkiadó vállalat személyi folytonosságát Gellért 
Oszkár képviselte, aki régen is a Nyugat mindenese volt, az új Nyugatnak is, meg a Magyar 
Csillagnak is a mindenese lett. 

Gellért Oszkár mondta vagy írta, hogy Babits és Móricz között gyakran kellett közve-
títenie. Meg úgy tudom, hogy Babits inkább a lírát, és az esszé-irodalmat, Móricz pedig a 
prózát szerkesztette. 

Amikor megvették ketten, közös vállalkozásban a Nyugatot, akkor mégis el kellett 
osztani, hogy ki hol illetékes. S valóban volt ott nagyjából egy ilyenfajta osztozkodás, 
hogy Móricz fog törődni a vidékkel, a vidék propagálásával, azonkívül a prózai szépirodal-
mat és a publicisztikát is ő fogja irányítani. Babits az esszét, a bírálatot és a lírát szerkesz-
tette. Ekörül nem is annyira elméleti, inkább temperamentumbeli súrlódások természe-
tesen voltak, Móricznak is megvoltak a maga nyakas elképzelései, Babitsnak is megvoltak 
a maga konokságai. Nem beszélve arról, hogy Móricz szeretett improvizálni. Babits pedig 
maga volt a pontosság, a rend. Végül aztán Móricz ki is lépett. 

De új folyóiratot indított, ez volt a Kelet Népe. 

Persze. Rá is költötte a vagyona felét. 

S Babits? 

Ö csinálta tovább. Egyedül vitte az Ignotus-terhet is. Ez két vonatkozásban lényeges. 
Egyrészt azért, mert a kettészakadt irodalom jobboldala mindent elkövetett, hogy meg-
nyerje magának Babitsot. Tormay Cecil szerette volna először megnyerni, ezt elutasította: 
Berzeviczy négy-öt évig alkudott vele, hogy a Kisfaludy Társaságba visszahozza. Babitsnak 
voltak föltételei, egyebek közt az, hogy az Ady elleni hajsza megszűnik, hogy ő semmit 
vissza nem von, hogy vele együtt Móricz Zsigmondot is visszaveszik. Végül, amikor ezt az 
alkut megkötötték, Babits elment a Kisfaludy Társaságba. Persze ez csak látszat volt. Mert 
például közben megrendezték Pesten a nemzetközi humanista egyetértés nagy kongresszu-
sát, erre meghívtak mindenkit, meghívták Thomas Mannt is. De Babitsot nem. Tehát ő 
nem lett grata persona. A „rehabilitáció" csak afféle szépségflastrom volt. 
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S ezt Babits olyan nagyon komolyan vette? 

Igen. Akkor már képviselt is valamit: a humanitás ügyét az egyre agresszívebb „olda-
lak" ellenében. Hozzájárult az is, hogy akkor Babits már kezdett betegeskedni a szívével. 
Neki is, ahogy Hajnal egyszer nekem mondta, „közéleti szívbetegsége" volt, egyfajta 
stresszes, ma úgy mondják, hogy vegetatív neurotikus angina. Ekkor már rendkívül nehe-
zen viselte a közéleti széljárást. Volt például egy Nyugat-asztala, ahova a lap munkatársai 
eljártak. Egyszer-kétszer én is elmentem. Mikor Babits beteg lett, a találkozót átköltöz-
tették egy budai kávéházba, oda is elmentem egyszer-kétszer. Babits a találkozót pillana-
tok alatt szertartássá fejlesztette ki, ahol ő mint főpap elnökölt, de mint olyan főpap, aki 
ebben a szerepben iszonyatosan rosszul érezte magát. Úgy, hogy egy-egy ilyen Nyugat-
asztalnál lefolyt beszélgetés után úgy ment el onnan, mint egy béketárgyalásról, ahol 
élet-halál kérdésekről kellett dönteni. 

Mondta, hogy József Attilának Baumgarten jutalmat adott, aztán jött az a bizonyos 
Babits elleni József Attila-vers. Arról az volt a hír: azért irta, mert nem kapta meg a 
Baumgarten-díjat. Viszont én másról is tudok, hogy esetleg heccelték is őt. 

Nem vagyok koronatanú ehhen я УртНрсЬрп mit-nr p7plr lpját<7nrlt-it- чккпг móg nem 
voltam itthon Magyarországon. Bäsch Lórántnak van egy kitűnő tanulmánya Babits és 
József Attila viszonyáról, ezt menet közben számtalanszor megmutatta nekem, azért is 
tudok sok homályos részletről. Babits nagyon szerette József Attilát, többre becsülte, 
mint ifjú kortársai. Ha elolvassa Németh László első kritikáját József Attiláról, ő sokkal 
nagyobb fönntartással ír, mint ahogy Babits fogadta József Attilát. József Attila számára 
is Babits Mihály volt a lovaggá ütő, egyfajta atyakomplexuma is volt irányában. Egy alka-
lommal Babits kísérletet tett rá, hogy Baumgarten-díjat adjon neki, ezt megvétózták. 
Kosztolányi is erőszakolta, Bäsch is, többen is, és Babits kereste a megoldást. Azonban 
közbejött ez a vers. Úgy gondolom, hogy Ignotus Pál sugalmazta. Ő a „Szép Szó"-nak, 
tehát az ellen-Nyugatnak egyik fő hangadója, szerkesztője, pénzszerzője volt, és halálosan 
rossz néven vette, hogy Babits levette Ignotus nevét a Nyugatról. A Babits-hagyatékban 
ott vannak József Attila levelei, amelyekben ő kérte, hogy Baumgarten-díjat kapjon, mert 
nyomorban van. Akkor kapott segélyt, amit nem kellett kitenni a kirakatba, és ezt el is 
fogadta. Megint egyszer egy kuratóriumi ülésen határozatra került József Attila neve. 
Bäsch Lóránt kb. úgy adta elő, hogy épp ekkor sikerült Ignotus Palinak olyan mértékig 
felbőszítenie József Attilát, hogy megírta azt a híres versét. Ez Babitsot rendkívül kínos 
helyzetbe hozta. Ha egy ilyen versre válaszul odaadja a Baumgarten-díjat József Attilának, 
azt a pesti köznyelv pillanatok alatt úgy fordítja le, hogy megijedt, s gyorsan le akaija 
kenyerezni támadóját, ad neki tehát egy Baumgarten-díjat. Azt a kolumbuszi megoldást 
választották, hogy megint nem a Baumgarten-díjat kapja, hanem csak segélyt. Azt sem 
szabad elfeledni, hogy Babits József Attila legnagyobb versei közül többet a Nyugatban 
közölt. Babits mint szerkesztő, mivel tehetett nagyobb szolgálatot? A Nyugatban jelent 
meg az Elégia, s nem egy más nagy vers! Tehát ez a tévedések tragikusan abszurd komé-
diája volt, nem tudok mást mondani. Én nemegyszer beszéltem Babitscsal József Attilá-
ról. ő nem volt az az ember, aki valakiért lobogva lelkesedett, de ha valakire azt mondta: 
én jelentős költőnek tartom, annál hitelesebb ítéletet én nem tudtam elképzelni, és ezt 
jelenlétemben többször is mondta József Attiláról. 
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Azt hiszem, hogy Babits korábban emiitett maszkjai között ez itt most már lassanként 
a közéleti emberé. 

Igen. De engedje meg, hogy itt megemlítsek egy verset, ami valamivel korábban kelet-
kezett, a határövezeten, amikor ezt a közéleti szerepet kénytelen volt átvenni. Címe: 
Önéletrajz. Engem akkor rettentően mellbeütött, nem utolsósorban azért, mert az egész 
nyelvi hangszerelése valami egészen más volt, mint az eddigi Babits-verseké. Ha megfigyeli, 
akkor rájön, hogy ez Babits késői költészetének első igazi felbukkanása, ahol a hasonlat, 
kép, ritmus, rím rég kinőtte megszokott kategóriáit, a képek felsorakoznak egymás mellé és 
nincs mint és hogy, tehát a képek beszélnek magukért is, de új,nagy összefüggésekben. 
Ezt ügy valamikor a 20-as évek vége felé írta, de érvényes a 30-as évekre is. Ennek a máso-
dik közéleti korszaknak ez majdnemhogy programverse. De ez arról szólt, hogy a vezér-
szerep egyre fojtogatóbb lett. Barátai, gyermekei, akiket feltáplált, akiket a semmiből 
valakivé tett, sorra szépen elhagyták. Az egyetlen Illyés Gyula kivételével, aki mindvégig, 
a közélet terén is hű volt hozzá. Magamat azért nem, sorolom ide, mert legfeljebb szürke 
eminenciás voltam itt-ott bizonyos dolgokban. Énbennem sem ingott meg egy pillanatra 
sem iránta a hűség, és ezt ő nagyon értékelte, különösen utolsó korszakában, mikor már 
nagyon rászorult erre. Igen kevés ember volt, aki komolyan foglalkozott és törődött 
vele, s különösen szegény feleségével, aki legalább annyira rászorult az ápolásra, mint ő. 
Elég az hozzá, hogy ennek a korszaknak záró verseiben egyre inkább föltűnik a keserű 
kiábrándulás, tanúsítva, hogy ezt a prófétavoltot, ezt az irodalmi vezérséget nem szerette. 
Van egy verse, amelyben ő is szoborhoz hasonlítja magát, aranyból csinálták, de meg-
fullad benne. Nem az ő szerepe! 

Néhány kortársa említette, hogy nem is volt könnyű vele hosszasan barátságban lenni, 
például nem bírta, ha ellentmondtak neki. 

Ezt nem hiszem. Ezt mindig az ellentmçndâs helye és minősége szabta meg. Halász 
Gábor házi fiú volt Esztergomban, Pesten is számtalanszor előfordult nálunk. Az új, a 
második nemzedék esszéíró, kritikus vezetőjeként érezte magát. Ő is a lázadó ifjak szószó-
lója lett. Továbblépni — írta: ilyenfajta cikkeiben azt magyarázta, hogy amit Babits kép-
viselt, most már nem elég, menjünk tovább! Ugyanúgy, ahogy Szabó Lőrinc is a Pandorát 
a Nyugat, Babits ellen alapította. Ez természetes: a fiatalok önállóak akarnak lenni, tehát 
fellázadnak az apák ellen. Babits az ő ellenvetéseiket magánvitában mindig akceptálta. De 
amikor ilyesmik a nyílt színen, hadüzenetként hangzottak el és nem is egyszer elég méltat-
lan módon, nyilvánvaló, hogy az rosszul esett neki. De mindig nagyon fegyelmezetten, bár 
határozottan, keményen reagált. 

Valamiféle apa és fiú közötti ellentét lehetett ez valóban? A többiekkel kapcsolatban is, 
mert neki volt egy ilyenféle apasági vágya Nem volt gyermeke, még fogadott fia sem, és még 
a tanár szeretete a tanítványai iránt, az is ezt pótolta 

Első háborús versei között sok ilyen van. Ilyen a Fiatal katona című verse; s elbúcsú-
zott nem egy tanítványától, akik sorra elestek a harctéren. Más műveiben is — a Tímár 
Virgil fiá-ban például — van ilyesmiről szó. Imádott tanítani, azonkívül nemegyszer vállalt 
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kockázatot is a fiatalok ügyében. Amikor az első népiek kezdtek föltűnni, azért azok nem 
voltak a hatalom részéről olyan baráti, tárt karral várt vendégei az irodalomnak. A „föl-
indulás"-ankétot is ő kezdeményezte egy cikkével, ami a pusztuló Magyarországról szólt, 
aztán következett Fülep Lajos cikke, aztán Illyés cikke a Nyugatban. Erdélyi Józsefet is ő 
ütötte lovaggá, pedig azt mondták róla, hogy rossz Petőfi-epigon. Erre Babits azzal becsül-
te meg ezeket a fiatalokat, hogy egy kicsit átvette a tónusukat és ő, akiről az a hír járta, 
hogy nagyon magas rangű, patetikus, ezoterikus, elefántcsonttorony-költő, egyszerre 
elkezdett részben népies tónusú verseket, részben az egész magyar költészet hagyomá-
nyait fölélesztő verseket írni. 

A proteuszi alkata megmaradt mindvégig. 

Először is: nem bírta a nagyon megkötött „formaművész" szerepet, csinálta, becsület-
ből, tisztességből; lehet, hogy kielégült is benne, hogy azért ő a vezéregyénisége az igazi 
magyar irodalomnak. De mindig rendkívül izgatottan, stresszben, „Nessus-ing"-ben élt. 
Akkor talán ezért is következett a betegsége. 

Nevezhetjük talán ezt a harmadik korszaknak? 

Lehet. Ez a 40 éves korától 50 éves koráig tartó évtized körülbelül, vagy az utolsó 5—6 
év. Aminek tengelyműve a Jónás, amelyik megint egyfajta leszámolás, és elhárítása egy 
megunt „rühellett" szerepnek. 

De hogy egy másik sort idézzek belőle: „ Vétkesek közt cinkos, aki néma." 

Ezt az egész verset akkor, megint tanúként mondom, az ellenzékben levő értelmiségi 
körökben úgy hordozták körül, mint egy nagy antifasiszta tüntetést. A Jónás-ban is benne 
van Babits vállalt vezéri szerepének furcsa ambivalenciája. Nagyon sok olyan mondatot 
lehetett felírni a falakra és a zászlókra, amik tökéletesen időszerűek voltak. És Simonffy 
Margó, annak a kornak nagy szavalóművésze, óriási sikert ért el ennek a versnek az előadá-
sával. De ugyanakkor volt a versnek másfajta értelme is; a személyes, az hogy „rühelli a 
prófétaságot", arról szól Jónás imája: még inkább „Az elbocsátott vad". Fut, fut, mene-
kül, menekül, de azért akkor talál megnyugvást, amikor azt mondhatja, hogy „nem annak 
kell az imádság, ki Istent megtalálta már". Ide tartozik főképpen a Forró csontoka mág-
lyán, amelyik az ő egész szerepét félelmetesen megfogalmazza. Mellette az utolsó, nagy 
személyes versek: az Ősz és tavasz között, а Balázsolás. Költői pályája egy rövid harmadik 
korszakkal ezekben zárult le. 

Mi jellemezheti ezt? 

„Én katolikus vagyok, azaz hiszek a nemzeteken felül álló, az egész világnak szóló 
katolikus igazságban, más szóval: hiszek abban az igazságban, amely túl van a politikán, 
életünk helyi és pillanatnyi szükségletein. Az én egyházam nem nemzeti egyház. Nem 
vagyok puritán, az én üdvösségemnek nem elégséges az, ami itt és most szükséges." Babits 
katolikus volta körülbelül ebben a néhány fontos mondatban fogalmazódik meg. Ez a 
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lényege az Örök kék ég a felhők mögött című prózaversének; ennek az alcíme: Vallomás 
helyett hitvallás. A Sziget és a tenger című kötetben jelent meg, 1921 és 1924 között, 
tehát Babits szorongattatásainak legnehezebb korszakában. 

Babitsról azt szokták mondani - ezért is bocsátottuk előre mindezt - , hogy katolikus 
költő. Ady Endréről is mondták, hogy református vagy protestáns: úgy gondolom, hogy 
ezek szükséges elhatárolások, amelyekben van igazság, de a költők ezen általában 
fölülemelkednek, tágasabbak ennél Talán úgy lehet ezt megfogalmazni, ahogy maga Babits 
az idézett mondatokban leírta. 

Abban, hogy Adyval kapcsolatban kálvinista voltát említik és abban, hogy Babits 
katolicitását hangsúlyozzák, az általánosságon túl van valami, ami azért meghatározó 
módon mind a kettőt befolyásolja: a hagyomány. Erre a maga módján mindegyik büszke 
is volt. Ady, aki nem akart a múltak költője lenni, ajövő hajóján indult új tengerek felé, 
minden alkalmat megragadott rá, hogy fontos helyeken közölje: ő igenis magyar reformá-
tus ősök leszármazottja. Harcostársának, egyazon nagy vállalkozás résztvevőjének tartotta 
Babitsot, ö k közös elhatározással készítették azt a Székely Aladár-féle fotót, ahol ketten 
együtt vannak ábrázolva. Ez egyfajta tüntető bemutatkozás is volt, és mindvégig, mind a 
kettőre jellemző is maradt. Ady sose tagadta meg Babitsot és Babits sose tagadta meg 
Adyt. Holott mind a kettőt nemegyszer biztatták erre. Talán egy reformkori fordulat -
most nem tudom egész pontosan gazdáját adni — „mi a magyar léleknek két különböző 
lehelleti vagyunk."így volt két különböző „lehelleti" ugyanannak a műveltségnek Ady, a 
lázadó protestáns és Babits, a hagyományőrző, nemzetek feletti katolikus. Az egyik 
sokkal jobban bezárkózott a maga magyar világába, a másik kezdettől fogva megpróbált 
ezen túllépni. Persze Ady is túllépett a nemzeti korlátokon: A halottak élén, amilyen 
töményen magyar kötet, olyan töményen humánus, emberi, európai világköltészet is. A 
nagy költők egy bizonyos határon túl ebben találkoznak, ezért nemzetek fölöttiek. 
Ahogy a műveik is kiemelkednek az itt és most korlátaiból, legfeljebb derékig állnak saját 
korukban, bármilyen korszerűek is. Babitsnál is csak részben helyi hagyomány ez. Bele-
tartozik a dunántúli katolicizmus, beletartozik a bíró ős, a pacifista békeszeretet is. 

Babits első korszakában a klasszikus műveltség elemeit emeli a költészetébe, és azután 
valóban, egyrészt a háború, másrészt a saját szenvedései hoznak ki belőle időről időre ún. 
istenes verseket is; talán, A dytól kölcsönözve, ide is alkalmazhatjuk ezt a fogalmat. 

Ők olyan válságkorszakában éltek az emberiségnek, amilyenben mi magunk is élünk, s 
amelyben az lett kérdésessé, amiben mind a ketten felnőttek. Legyünk tisztában azzal, 
hogy azért felvilágosodás ide, felvilágosodás oda, a 19. század végén, a 20. század fordu-
lóján a legfőbb szellemi ütközetek akörül folytak, hogy van-e Isten, nincs-e, van-e sza-
kálla, nincs-e, eszmény? megvalósulás? az egyházak képviselik vagy az igaz lelkek? 
Rendkívül nehéz, az egész élet legmélyebb értelme körül forgó örvényben éltek ezek mind 
a ketten, hogy csak Adyt és Babitsot állítsam egymás mellé, nem egymással szembe. Nem 
véletlen, hogy mind a kettőnek a költészetében tengelyként állt ez a tárgykör, ami Adynál 
istenes vers, Babitsnál vallásos vers. Végül is a felekezeteken túllépő, mindig megkerülhe-
tetlen, minden válságkorszakban újra feltörő ősi élménye ez az embernek. 
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Az embereket összekötő protestáns: „közönséges" = általános anyaszentegyház vagy a 
„katolikus anyaszentegyház: ez a kétféle megfogalmazás az emberi közösségbe vetett 
azonos hitről szól. 

Az emberi közösségbe vetett hitről egyrészt, másrészt a költő szerepéről e hit ügyében. 
Ady egy nép szószólójának, Babits az igazság prófétájának nevezte magát, olyan időben, 
amikor a nemzet, nép, faj mítosza kezdte elönteni a világot és iszonyatos következménye-
ket ígért — amik aztán meg is valósultak — olyan korban, amelyik ez ellen a nemzeti, 
nacionalista, partikuláris, tehát részegységekben gondolkodó világban azokat az örök 
eszményeket akarta megragadni és újra megfogalmazni, amelyek végül mégis összefoglal-
ták, meghatározták az egész emberi műveltséget. Attól ember az ember, hogy alkotásokat 
hoz létre. Ha tetszik, az Istent alkotja mint legnagyobb alkotását. Ha a végére megyek 
ezeknek a gondolatoknak, akkor ide jutok Babitsnál éppen úgy, mint Adynál: mind a 
kettő a saját istenével viaskodott. 

írják róla, hogy amig a Jónást írta, végig nevetett. 

Ezt Illyés Gyula jegyezte föl, ő ott volt vele, miközben a Jónást írta, — Illyés volt talán 
a leghűségesebb beteglátogatója, és azt mondta, nem szabad elhallgatni, hogy miközben a 
Jónást írta, remekül szórakozott is. 

Sok izgalmas profán részlet van benne. 

Olyan részlet, amit ma, ha úgy tetszik, abszurdnak mondanának. Van ebben a Jónás-
ban valamilyen kettős játék, — abszurd — és komoly. Más dolog a Jónásimája.. Amit 
később írt Babits, és ami összefoglalása a költészetének, mint művészetnek, mint szavak-
ból épített világnak a személyes gyötrelem, fájdalom sikoltása és ezen túl valami tapoga-
tózó istenhit. 

Babits azt írja, hogy nem hisz az eleve elrendelésben. 

Én sem hiszek benne. De ennek az ellentéte is igaz. Minden pillanatban választanom 
kell, de csak bizonyos dolgokban választhatok. Tehát, ha tetszik, a történelem iróniája is 
az, hogy elhiteti velem: én döntöttem, pedig másvalaki döntött helyettem. Aki erre egyet-
len formulával felel, annak nem lehet igaza. Különösen nem lehet nagy költő. Hogy 
megint az Ady—Babits párhuzamhoz térjünk vissza: a 20. század világirodalmában is talán a 
legnagyobb verskötet A halottak élén. Az erről szól. Hogy nem hiszek az elrendeltetésben, 
de tudom, hogy mi fog történni. 

És Babits utolsó versei is körülbelül erről szólnak. Hogy én tele voltam hittel, hogy 
igazi alkotó vagyok, s íme a szavaimat, nagy műveimet viszi a folyó; — de azért mégis, 
amíg mondani tudom, addig megpróbálom azt az igazságot mondani, amiről meg vagyok 
győződve. Amit talán nem is én mondok, hanem helyettem, belőlem valaki más. 

De a Jónás több is, más is, sokkal többrétű, mint ami a Jónás imája'ban benne van. 
Legyünk ezzel tisztában, hogy egy költőnek egyetlen versében sosincs teljesen igaza; h a j ó 
költő, ő maga is tudja, hogy a tétel csak ellentétével együtt igaz. Ezt az utolsó nagy kor-
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szakot voltaképpen a gyógyító késnek lehet köszönni, ami Babitsnak utolsó négy évét 
ajándékozta. Iszonyatos gyötrelmek és nehézségek között élt akkor, de énekelt! Ha el-
olvassa azokat a beszélgető füzeteket, mi van azokban! Én sajnos szemtanúként tudom 
elmondani, hogy az iszonyatos dolog volt, amiben szegény Ilonka, a felesége is teljesen 
felőrlődött. 

De ebből az iszonyú testi-lelki állapotból is remekművek születtek! Bäsch Lóránt 
külön tanulmányt szentel az Ösz és tavasz között készülésének. Babits kivitette magát 
még Esztergomba, ott volt egy darabig, aztán hazajött, közben gyötrődött a verssel, föl-
adta s mégis megírta/Mikor utoljára meglátogattam Esztergomban, szóhoz is alig jutot-
tam. Akkor volt az, hogy a borbély azt hitte, hogy az egész haját le kell borotválnia. Mint 
egy csontvázra soványodott Gandhi feküdt a párnán: két lángoló szem. Fénykép is van 
róla, eléggé közismert. Beszélni rég nem tudott, csak egyszer-egyszer apró, cöcögő han-
gokat adott, jelezvén, hogy valami nagyon fáj. Szóval: az utolsó remekművek rettentő 
fájdalomból születtek. Ad vocem: Esztergom! Azért az a „kerti ház" nem a béke szigete 
volt. Tudja, Babitsnak az otthonairól még nem írt senki igazán, pedig nagyon hozzátarto-
zik az egész életéhez, pályájához, atmoszférájához. Nem tudom, miért, de mindig rettene-
tes otthonai voltak. Azokból az otthonokból hiányzott az otthonosság. 

Az otthont a feleség szokta megteremteni, nem? 

Ilonka nem erre való volt: körülötte is állandóan vibrált a levegő. 

Azt a beszélgető füzetekből is lehet látni. 

Az a Ráday utcai lakás, ahol először voltam náluk, egy régi józsefvárosi kis lakás volt, 
szűk kis dolgozószoba, ami még szűkebbé lett attól, hogy a zsúfolt könyvtár is benne volt, 
meg az íróasztal is, alig lehetett ott mozogni. Én ritkán éreztem magam olyan otthontala-
nul, pedig kedvesen uzsonnával is megkínáltak. 

Későbbi lakásaiban is mindig volt valami borússág, valami nyomottság, valami otthon-
ellenes pátosz, valami olyasmi, hogy sose éreztem magamat igazán otthonosan náluk. 
Pedig mindig nagyon szívesen mentem. 

Ö is merev ember lehetett. 

Inkább zavart, mint merev ember volt; nagyon derűsen fel is tudott oldódni, ha jó 
társaságban volt, anekdotázott is. Egy kicsit meg is játszotta ezt persze. Van egy fény-
képe, amit nem is annyira Babits miatt tartok nagy becsben, hanem azért, mert ezen a 
képen a falon látható Arany Jánosnak az az egyetlen arcképe, ami elégett a Baumgarten 
házban; ez Arany Jánost csizmásan ábrázolja. Azon a képen Babits teljes férfierejében, 
halszálka mintás szürke ruhában ül a díványon, s makrapipa szerű pipáját úgy foga a 
kezében, hogy az embernek az az érzése, sose pipált belőle, csak kelléknek tartja a kezé-
ben. Ilyenféle, nem egészen hiteles volt az esztergomi ház is: én ott se éreztem magam 
igazán jól sohasem. Olyan volt, mint egy szarkafészek, össze volt abba is minden hordva, 
nagyon szép darabok is és rettentő, nem kedvemre való dolgok is. Az Előhegyen mindig 
vibráló, ideges volt az atmoszféra. Egy darabig azt gondoltam, hogy ez Török Sophie-ból 
árad. Nem. A helyből, a földből, a levegőből! 
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Persze még Babits nősülése után is, sőt talán inkább azután, nagyon sokan jártak 
hozzájuk, fiatalok is. 

Babitsban is élt az a vágy, ami a dunántúli családokban nagyon eleven volt, hogy 
mindenkinek legyen egy kis „hegye", egy kis kertje, szőlője, hajléka, ahova ki lehetett 
menni lakni is. Amint lehetőség nyílt rá, megvették tehát az Előhegyen ezt a kis prés-
házat, kis verandával; azt toldozták, foldozták. Amikor kitavaszodott, kiköltöztek oda, és 
ameddig lehetett, kint maradtak. Legnagyobb műveinek születési helye Esztergom, ezt 
meg is írta számtalanszor. Ez is hozzájárulhatott folytonos nyugtalanságához. Komoly 
orvos ismerőseim mondták, hogy még a rák is idegi eredetű. Hiába keresik a vímsát, hiába 
keresik más kórokozóit. Biztos, hogy szívbaja ilyen stresszes szívbetegség volt. Majdnem el 
tudom képzelni, hogy még a rákja is ilyen stresszes eredetű volt. De most ebbe ne menjünk 
bele. A lényeg, amit mondani akarok, az, hogy ez az otthontalan otthonosság, hogy az 
otthona is mindig tele volt izgalommal, elfojtott stresszel: ez bent van a költészetében is. 
Nem utolsósorban ezért is olyan félelmetesen modern. A magányossága és a minden pólusán 
mindig újra kitörő társaságvágya, közlésvágya, kifejezésvágya, otthon-vágya, boldogság-
igénye sohasem került harmóniába. 

És a társadalmi felelősségtudata? 

A társadalmi felelősségtudat különféle változatokban egész pályáján végigkísérte. Nem 
hiába lett tanár, nem hiába lett legendává a bíró-apa. Ismétlem: ezért olyan modern a 
költészete. Modem egyszerre és időtlen, mint minden nagy költészet, csak derékig áll a 
korában. Érzésem szerint modem és aktuális. Azt az érzelmi állapotot, azt az idegfeszült-
séget, ha tetszik, azt a folytonos küzdelmet az elidegenedés ellen, azt az egzisztenciális 
kivetettség-érzést, kozmikus magányérzést, ami olyan jellemző erre a mi korunkra, a 
háborúnak azt a már-már fanatikus gyűlöletét, ami ebből a költészetből árad, s a jó 
embernél, a tiszta emberségben menedéket kereső és találó érzésvilágot, amit kifejez, a 
költői anyag olyan virtuóz és gondos megmunkálásával önti formába, ami nélkül az új 
költészet se fog kilábolni abból az iszonyatos zűrzavarból, amiben él. 

Tehát az utolsó maszk a prófétáé? 

Ez az a maszk, amit minden erővel igyekezett letépni magáról, és hogy ezt megtette az 
utolsó nagy versekben, éppen ettől lett nagyon nagy költő. 
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KENYERES ZOLTÁN 

WEÖRES SÁNDOR PÁLYÁJA 
A FELSZABADULÁS UTÁN 

(II. rész) 

A Tűzkút 

A Tüzkút Weöres szemléletének szintéziskötete: legátgondoltabban és legszorosabb 
rendben megszerkesztett verseskönyve. Zárnyitó szerkezetét г Nehéz óra című prózaverse 
adja kezünkbe a kötet végén. Hangban A teljesség felé folytatása ez, de ideológiában egy-
szersmind lényegi szakítás is vele. A „benső világ" megművelése itt már a „külső harmó-
nia" megteremtésének célját szolgálja. A „benső" nem kizárja a „külsőt", hanem annak 
megoldását segíti. A világpusztító atomhalál is fölrémlik a sorok között, de nem annak 
érveként, hogy hátat kell fordítani mindannak, ami kívülről éri az embert, hanem figyel-
meztetésként és humanista aggodalomként. Nem Hamvas, hanem inkább Tolsztoj és 
Gandhi a szellemi rokona. A kötet nyitó verse, az Ablak négyszögében imaginista módon 
sugallja az „ős-egészbe" oldódás eksztatikus szerelmi pillanatát, a „benső megoldást", 
mely egyszersmind a „külső megoldástól" sem választható el. A Nehéz óra ugyanezt téte-
les dikcióban adja elő, és a két szélső pont, a tiszta kép és a tiszta tétel között játszódik le 
a kötet. Nagyok az érzelmi hullámzásai, a fény és a teljes sötétség váltogatják egymást, a 
menny és a pokol körei emelkednek és süllyednek versről versre, de a kötet egésze és 
minden teljes tartalmi kört bezáró ciklusa, a Graduate, A hang vonulása és az Átváltozá-
sok végül leküzdi a derű elemét az elkomoruló változások hullámverésében. A derű tragé-
diába vezető szélső pólusok kioldása, éteri fölemelkedés. 

Az első ciklus címe egyházi énekekre utal. A Graduate cikluscím, vagy későbbi nevén, a 
Grádicsok éneke így az egész kötet beavatásos, misztériumszerű mivoltát jelzi: a felmuta-
tott témák, tárgyak és minőségek átlényegülésére figyelmeztet. Tíz dal tíz lépcsőjén halad 
fölfelé ez az első sorozat. Az első versben a szerelmi egyesülés az áhított teljesség átélésé-
nek csodás pillanatává formálódik át, a második vers avval kezdődik, amivel az első befeje-
ződött, a szem, a figyelő tekintet, az öntudatra ébredés felidézésével: a szem a határolt 
emberi test része, de a végtelenbe néz, a határtalanhoz jut el, ahogy ezt szép képpel kife-
jezi, „sas száll maga fölé". A versek egymásba fonódnak, a második a szemtől a fényig, a 
testtől a szellemig ível, a harmadik a másodikban fölvetett fénymotívumot bontja ki a 
szerb Nastasijevic egyik versének ihletére. A negyedik vers a fénymotívum időbeli megjele-
nésének leírása, a természet körforgásában, az évszakok váltakozásának rendjében tűnik 
fel a lobogás, de áttetszik rajta mindjárt egy másik képsor, fölrémlik újra a férfi és a nő, s 
a fölvetett képek az egyesülés látomásával fonódnak össze. Az ötödik vers az idő dimenzi-
óját alakítja át, a nász képsora a mítoszi időtlenség idejében folytatódik tovább, a hato-

Az I. részt a Literatura 83/1 - 4 . száma közölte 
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dikba új motívum lép be: az áldozat. A mámor igézetét tanácstalan meditáció váltja fel, s 
a kép is elkomorul. A hetedik az áldozatmotívumról a keresztfára vonja a képzettársítás 
ívét, hogy aztán az elmúlás és halál mindent elborító képébe olvadjon, s csak a népdal-
szerű forma játékosságával jelzi a halál riadalmán való felülemelkedést. A nyolcadik 
mintha egy oratórium részlete volna: az első szakaszban a kórus panaszszavát halljuk, 
majd felcsendül egy bariton és a halál értelmetlenségét siratja, mire az életből távozó 
szoprán hangon felel. Talán a képzelet és az emlék hozhat vigaszt. Ki az eltávozott? A 
képek többértelműsége magába foglalja Jézust éppúgy, mint Orpheuszt vagy mindnyájunk 
természetes emberi sorsát. A kilencedik versben megszólaló „kútba dobott leány" így lesz 
ugyancsak egyszerre Máriával azonos és minden fényre vágyó, magasba törő emberi akarat 
jelképe. A komor, sőt morbid történet a jelentés elvontabb rétegében már a feloldás eshe-
tőségét előlegezi, s a halállal kezdődő vers a születés képével fejeződik be. Szerelem, halál 
és újra a születés: ez volt a ciklus drámaian emelkedő íve. A tizedik vers már csak tételes 
lezárás és összefoglalás. 

A következő ciklus, A hang vonulása hasonló utat jár be, de itt távolabb vannak egy-
mástól az ellentétek sarkai. A Dob és tánc /1962/ a világ vállalásának verse, a fényt és a 
békét hirdeti, a Magna Meretrix /1963/ viszont az eltávolodó, visszahúzódó lélek játékos-
-gúnyos, keserű szava. A ciklus legnagyobb verse a Salve Regina /1960/. A hosszúénekek 
műfajkísérletét folytatja és a Mária mennybemenetelének motívumszálát vezeti tovább. 
Weöres költői szemlélete romantikus és esztéta: eszményeinek hirdetésével az élet átpoéti-
zálását sugalmazza, mint a korai romantikusok, de az élet és a lét gondjainak megoldásá-
ban nagy jelentőséget tulajdonít a költészetnek és azt vahja, hogy az ember életében tartalmi 
szerepe van a formálókedvnek és a szép forma megvalósulásának. Az élet átpoétizálásának 
eszményítő, romantikus gondolata mellett jelen van szemléletében a „forma legyőzi az 
anyagot" esztétagondolata is, mely Schillertől kezdve oly jól ismert az európai költészetben. 

A vers a középkon Mária-himnuszokat idézi fel, Máriáról oly gyönyörű, profán, földi 
imádattal énekel s mégis oly éterien és átlelkesülten szól,mint azok. Nem irányzatos és 
tételes neokrisztianizmus ölt alakot ebben, miként a ,jézusi ember" eszméje sem vallásos 
vagy vallásfilozófiái gondolat volt abban a nyilatkozatában, amit a kötet megjelenése előtt, 
1963-ban adott Cs. Szabó Lászlónak. „Szerintem csak egyetlen ember létezik és az Jézus, 
A többi ember annyiban van, vagy annyiban nincs, amennyiben Jézussal azonos vagy nem 
azonos. Itt persze nem gondolok afféle kereszténységre vagy mire, hogy ha rákentek egy 
kis szentelt olajat vagy mit, akkor már nem azonosult Jézussal. / . . . / Jézus létezik és bár-
kiben létezik, ami benne vagy belőle Jézussal azonos. Azért írok, hogy ezt a jézusi elemet 
valakikből, akárkikből, magamból vagy másból jobban kifejthessem, jobban megközelít-
sem" (Magyar Műhely, 1964). 

Az Átváltozások ciklusa eredetileg harminc szonettet foglalt magába, később, az Egy-
begyűjtött írások sajtó alá rendezésekor további tízzel bővült a soruk, négy korábban 
keletkezett és hat újabb került a sorozatba. Ez a ciklus Weöres eszméinek és gondolata-
inak újrafogalmazását és szintézisét adja. Bata Imre az összesen negyven szonettet négy 
tízes csoportra bontva elemezte monográfiájában, úgy találva, hogy az első tíz vers a költő-
nek és általában a teremtő, alkotó embernek a világát mutatja be, az „alkotófenomén 
megszemélyesítése", a második tízes csoport a létben tudatos élet ontologikus kategóriáit 
jeleníti meg, vagyis azt a hétköznapi szintű életet ábrázolja, melynek tudomása van a lét 
magasabb köréről /az élet és a lét egzisztenciális megkülönböztetése már A teljesség felé 
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lapjain megjelent/, a harmadik sorozat ennek a létben tudatos életnek a megismerésfor-
máit jellemzi, míg a negyedik az előbbinek magasabb szintű megismétlése, „a történelem-
ből kiemelkedő orphikus szellem episztemológiai jellemzését" adja. A kísérlet már műfaji-
lag is a modern magyar költészet legjelentékenyebb vállalkozásai közé emeli ezt a ciklust. 
Evvel érkezik el a magyar szonett Szabó Lőrinc után újabb magaslatra. Míg Szabó Lőrinc 
a műfaj eredendő, alkati tulajdonságaihoz igazodva a reflexív kifejezés lehetőségeit feszí-
tette végsőkig a maga szonettjeiben, addig Weöres éppen arra törekedett, hogy ezt a 
hagyományos, zárt formát is hozzáhajlítsa a nem reflexív költői megnyilatkozás, az érze-
lemsugárzás maga támasztotta kívánalmaihoz. Ösztönző példája Mallarmé volt, akinek 
verseit éppen az 1950-es évek végén fordította le, de mint annyiszor, az ösztönzés most 
sem alkalmazó átvételre vezetett, hanem azt érlelte meg, ami lelkében már ott készülő-
dött. 

A ciklus végigvezet a költő eszmevilágán. Első reprezentáns megszemélyesítő alakja 
Próteusz. De versének hőse nemcsak csodás átváltozásokra képes varázsló, nem is avval a 
jövendőmondó, sorsjósló bölccsel azonos, akinek Homérosz ábrázolja, hanem a mitológiai 
történetet önkényesen átigazítva másfajta feladata van: az embertől elidegenült hatalmak-
kal és kultuszokkal szemben a tágasságra és a végtelenségre emlékeztet, a csikorgó 
„ember-gúzzsal" szemben a szabadságot képviseli: „minden sejtje tengert párolog", min-
den póz és hitvallásszerű fogalmazás nélkül is lényének alapvető elemét sugározza magá-
ból. Weöres költői hitvallásának legszebb kifejezése ez, egyszersmind romantikus-esztéta 
szemléletének összegzése is. Tudatosan különbözik a formakultuszba visszahúzódó eszté-
tizmustól, elkerüli a váteszmagatartás külsőségeit is, de a „képviselet" eszményével 
középső utat keres a puszta meditáció és cselekvő részvétel között is. 

A ciklus arccal egymás felé forduló párverse az Animus és Anima azt foglalja össze, ami 
Weöres kép- és motívumszerkesztésének csaknem mindig megnyilatkozó ellentétező, erő-
sen polarizáló tulajdonságait jellemzi. A masculin és feminin jellemvonásokra épülő 
kettősségek hálózata át- meg átszövi egész költészetét, mint azt Bata Imre részletesen 
kimutatja, de e két szonett figyelmeztet arra a különleges szerepre is, amelyet ez a kettő-
zés a versek értékszerkezetében betölt. A masculinités és féminités elsősorban jelképes 
értelmet hordoz a versekben, a Weöres értékrendjében legfőbb értéket képviselő teljesség 
dimenzióit fejezi ki. Nem egymást kizáró, hanem egymást kiegészítő értékek, nincs köz-
tük értékkülönbség, hanem mindketten a legmagasabb rendű értékhez tartoznak. E versek 
hátterében már felrémlik a halál motívuma is, ami a Merülő Saturnus központi témája 
lesz, s az élet és a költészet eszménye mellett tesz hitet azAnimusban a „mégse mindegy" 
dacos ismétlésével. 

A kötet két további ciklusa, az Intimus és a Profusa tartalomban és szemléletmódban 
nem tesz hozzá újat a kötethez, a formák sokszínű kibontakozásában azonban szervesen 
hozzátartozik e nagy kísérletező korszak összképéhez. A hétrészes Fairy Spring címével a 
reneszánsz udvari költészetet idézi, a testi szerelem ünneplése és a magyar költészetben 
addig páratlan leírása. Hatodik része Antik ekloga címmel jelent meg 1964-ben az Új írás 
hasábjain, és szemérmességet borzoló szokatlanságával valóságos kritikai vihart keltett. 
Pedig nem az érzelemtelen szexualitás apoteózisa ez a vers, hanem éppen az ösztön 
humanizálódását jeleníti meg, csak éppen nem alkalmazza a hagyományos költészet 
szokásos „jelenet-vágásait". Az Egérrágta mese és a Tapéta és árnyék a nyelv és a költői 
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szerkesztés játékos kedvével fejezi ki a kötetet alapvetően éltető eszményeket, a Néma 
zene pedig a képvers hagyományához fordul. A „néma zene" úgy zeng, ahogy a kőbe 
dermedt madár repül: a zengés és repülés örök, általános képét adja. 

Drámái 

1967-ben Hold és Sárkány címmel két drámáját egybefoglaló kötete jelent meg. Az 
első, Л holdbeli csónakos még 1941-ben keletkezett, mégpedig eredetileg avval a szán-
dékkal, hogy bábjáték lesz belőle, a második, az Octopus, avagy Szent György és a sár-
kány históriája 1965-ben készült el. De nemcsak azt a két drámát írta, a műfaj, sőt a 
színpad igézete újra és újra rabul ejtette az 1930-as évek óta. Első drámakísérlete a 
Theomachia /1938/ a görög istentörténetekből vette tárgyát és oratóriumdráma volt, ezt 
követte A holdbeli csónakos, majd 1943-ban az Endymion című mitologikus játék, az 
1944-ben készített Szkíták töredékben maradt jelenet, 1950-ben Csalóka Péter címmel írt 
bábjátékot. A Hold és Sárkány megjelenése után a Pécsi Nemzeti Színház kérte föl dráma 
írására, így készült el 1972-ben A kétfejű fenevad avagy Pécs 1686 című - műfajmeghatá-
rozása szerint - „történelmi panoptikum" két részben. A darab nem került bemutatásra, 
és az 1970-es évek végéig csak első része jelent meg a Jelenkor hasábjain /1973-ban/. 

Mindezek a művei — legalábbis legjobb részleteikkel és vonásaikkal - többé vagy kevés-
bé kettős hagyományba eresztik gyökerüket. Kapcsolódnak a magyar drámairodalomnak 
ahhoz a mesei alapú, költői természetű vonalához, mely a Csongor és Tündétől ível 
Tamási Áron népi ihletésű színjátékaihoz. Màsrçszt összeköttetésben vannak a modern 
színpadot a mese és a költészet felől megújítani szándékozó európai kísérletekkel is, a 
verses dráma felfrissüléseinek évtizedei voltak ezek szerte Európában, elég T. S. Eliot vagy 
Christopher Fry hasonló indíttatású műveire utalni. Az Octopus és a Kétfejű fenevad a 
folklorikus, mesés ösztönzést a dürrenmatti groteszkkel cseréli fel. Weöres drámáinak, 
drámatöredékeinek egyike sem hagyományos prózadráma, a két utolsó kivételével mind a 
dráma és a költészet határán helyezkedik el, és nemcsak azért, mert a prózai szöveget vers-
betétek szakítják meg, mint A holdbeli csónakosban vagy teljes egészében verses-metrikus 
nyelven beszél mint a Theomachia és az Endymion, hanem mindenekelőtt a cselekmény-
vezetés alapvetően lírai, lirizáló jellege miatt. Az Octopusban és a Kétfejű fenevadban 
ennek szerepét is többnyire az elidegenítő groteszk veszi át. 

A holdbeli csónakos humorral, játékos kedvvel és lírai érzülettel viszi színre egy elkép-
zelt nemzeti mesevilág és mondakör epizódjait. A színjáték fő erényét a részletekben és a 
szereplők sokféleségében találhatjuk meg. „E magyar mitológia mellékalakjai — állapította 
meg Bata Imre — csúfondárosan viselkednek a korabeli nacionalista romantikával szem-
ben. Vitéz László, Bolond Istók és Paprika Jancsi segítségével folyik Pávaszem kalandja; s 
miközben nagyon reális mitológiai aspektusokra utalnak létükkel, ugyanavval nevetségessé 
is teszik a mítosz fölhizlalt pátoszát. Vitéz László a hősiesség szájhőse, Háry János ősibb 
alakváltozata; Bolond Istók is csúfondároskodik a hazai szellemmel. De maga Pávaszem is 
a nemzeti mentalitás ironikus kritikája, midőn a holdra vágyik, épp az keveri bajba, hogy 
a nincs után ácsingózik, miközben karnyújtásnyira tőle ott van a vőlegényjelölt, Medvefia". 

Az Octopus nemcsak sokkal bonyolultabb és szövevényesebb mesét követ, hanem sok-
kal keserűbb történetet bont ki. Magát a rossz megoldású emberi történelmet mintázza 
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meg, olyan világot mutat be, ahol a hit felbomlik és csak hatalmat fenntartó ideológia lesz 
belőle; ahol nincs rend,csak önkény és káosz van, olyan világot állít elénk, amit sem külső 
hódítás, sem belső felkelés nem képes gyökeresen megváltoztatni. 

A sokszorosan összetett és rétegzett jelképes történet nem szerveződik igazi drámává, s 
mint Tamás Attila megállapította róla, ez is .jóval gazdagabb részleteiben mint amennyire 
megoldott a maga egészében. A népélet eleven kavargásának — ezen belül néha félelme-
tessé váló tobzódásának — rendkívül színesek, sokszor erőteljesek a jelenetei, a fölvetett 
gondolatok a maguk sokféleségében is érdekesek, a költőiségnek számtalan változata ölt 
testet a stílusban. Tragikus fönség és nagyképűségtől ment természetesség, gyöngédség és 
iszonyat egyaránt művészi kifejezést nyert az ötfelvonásos dráma soraiban. Véres rémké-
pei azonban — melyek számunkra leginkább Shakespeare drámáiból ismerősek — nem 
tudnak szerves kapcsolatot teremteni a történelmi nagyjeleneteket csúfoló olyasfajta 
elemekkel, amilyenekkel inkább Dürrenmatt darabjai szoktak szolgálni. Hogy a színre vitt 
történetet és annak szereplőit milyen mértékben »veszi komolyan«, és mennyiben kezeli 
őket inkább csak - ha nem is szó szoros értelemben — bábjáték-alakokként, azt Weöres 
itt sem tudta teljes egyértelműséggel eldönteni." 

A Merülő Satumus 

Az 1968-ban megjelent Merülő Satumus a Tüzkút folytatása volt, egyszersmind jelez-
te, hogy újabb változások készülődnek Weöres költői pályáján. Közelebb került a minden-
napi élethez, megszólalt benne a társadalmi ember gondja és aggodalma is. Mindjárt a 
kötet élén álló címadó vers megidézte az ember ellen forduló technika és a háborús 
készülődések veszélyét és komoran figyelmeztetett arra, hogy „ . . . sínén a vonat / rohan a 
szakadékba, melynek túlsó partja nincs". A vers szavakkal látszólag azt mondta, hogy a 
költő közönyösen szemléli a világ folyását, nem bánja, bármi történjék is. A vers egészé-
nek hatása azonban visszafordította a kimondott szavak értelmét, mély keserűség szakadt 
fel a sorokból, és az az érzelmi elköteleződés kerekedett felül, ami azt sugalmazta, hogy 
éppen nem mindegy, mi lesz az emberiség sorsa. A Lumumba vére időszerű világpolitikai 
indíttatású versként íródott, amire pályakezdése óta alig egynéhány példát lehet csak 
találni /pl. egy Hitler-ellenes kis versét 1933-ban/. Az Óda a kispolgárhoz ugyancsak 
időszerű társadalmi kérdéseket állított pellengérre, a Szeretők a nagyvárosban még a 
demográfiai vitának és a lakáshiány országos méretű problémájának is hangot adott. A 
Panoptikum ciklus a kor és a megelőző évtizedek fonákságait jellemezte, néhány jelleg-
zetes vonását mutatta be görbe tükörben; az ebben elhelyezett Nyíltan és merészen pl. 
kitűnő stílusparódiával leplezte le a bürokratikus nyelvet, az üres szólamokat, és a nagy-
hangú semmitmondást, az 1955-ben keletkezett Majomország pedig a maga korát szatiri-
zálta: „Megépül a majomország, / lesz sok majommajonéz, / győzve győz a győzhetetlen / 
győzedelmes majomész." 

Személyesebb hangú is lett a kö te fmin t a Tüzkút. Szó szerinti értelemben, mivel több 
benne az első személyben írott vers. „Ez már az öregség: / szemem két fakuló üveggolyó, 
elfordul tőlük a délután fénye" kezdte A megridegült fekvőhely című versét, a kötet 
alaptémájának nevezhető gondolattal. Az öregség személyes vonatkozásai szólalnak meg a 
kötetben kedves humorral és sok iróniával, de tréfába oltott fájdalommal is. Most sikerült, 
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ami korábbi évtizedeiben legtöbbször kudarccal végződött: személyes én-lírát teremtenie. 
Mintha az előbbi kötet Internus-sorozata folytatódnék itt és növekednék bővebb folyam-
má. Ott még korábbi ars poeticái alapján elhárította, hogy önnön személye tartósan 
„verseinek társa" legyen \Kétarcú\, s „állandó társasága" ugyan itt sem lesz, mégis látha-
tóan többet időzik személyes élményeinél, mint korábban. Két íve van e személyes tartal-
mú verseknek. Az egyik az öregedés fizikai változás-görbéjét írja le panasz és riadalom 
nélkül, „... szívem mint vacak szivacs szotyog, testemben folyton több kín mocorog" 
IVénülő pasas\. A másik viszont éppen — bármilyen furcsán hangzik is — a személyesség 
elhárításának személyes élményét formálja meg. Ilyen a Nagyság, ami úgy jelent meg, 
hogy mindenfajta bálványozásnak elejét véve áthúzta a címéül választott szót. „Munká-
mat használni lehessen, ne szájtátva csodálni" — írta. A személyfölöttiség korábbi jelszava 
ebben a gondolatban a „méretnélküliség" fogalmává alakul át. Nem retorikus szerényke-
dés ez, hanem Weöres személyiségfelfogásának elvszerűen megfogalmazott, határozott 
vonása. Ebben összpontosul az, ami alapvetően a Tüzkúthoz köti: az a változatlan vélemé-
nye, hogy a líra nem korlátozódhat a lelki önfeltárásra, hanem a személyesen megélt 
eszmét kell sugároznia. A kötet záróverse ugyan már az eszménynélküliséget is fölveti, de 
ez nem a teljesség eszméjére vonatkozik, hanem az éppen annak érvényesülését akadá-
lyozó érzelmi és gondolati előfeltevésekre, prekoncepciókra utal. Nem lankad és nem 
apad el a Háromrészes ének óta szüntelen lángoló vágyódás: „Hagyj mindig vágyódnom 
utánad, / ki megégettél, lángsudár-alak, / innét, hol csönd lakik, / vezess ki, hogy tovább 
imádjalak..." \Soha mégegy kerti. 

A Tüzkút erős tagolásával, átgondoltan összeállított ciklusaival és egész feszesen meg-
szerkesztett belső rendjével szemben ez a kötet egy tömbből áll. Az egymáshoz láncsze-
rűen kapcsolódó különféle műfajok és alkotómódok mégis mozgalmasságot és feszültséget 
visznek bele. AStonehenge ősvilági álma olyan 1944 és 1964 között írott verseket ölel fel, 
melyek zömmel a szürrealista szubjektív automatikus írás technikáját alkalmazzák, úgy 
mint A sorsangyalok az Elysium című kötetben. A Collage és a Stewardessek a repülő-
gépen viszont a szavak mechanikus, véletlenszerű kiválasztásán alapuló objektív automa-
tikus írás módszerét követi. Az előbbi Káldi János, az utóbbi Tolnai Ottó verseit vette 
nyersanyagul. A Négy korál második darabja viszont az ismétlődő motívumokból szabá-
lyos kapcsolástani számítással alakít ki nyelvrácsot, aminek az a lényege, hogy a motívu-
mok sorrendcseréje az összes lehetséges változatot végigjáija és végül logikailag tautológ 
egyensúlyba kerül a kiindulóponttal. Az első két sor: „Ha homlokban drágakő lakik / 
drágakő lánggá emelkedik" négyszeri sorrendcsere után végül így kap tautológ magyará-
zatot: „Ha lángban drágakő lakik / drágakő homlokká emelkedik." És innen kezdődhetne 
elölről a vers. Tamás Attila, aki monográfiájában részletesen és pontosan leírja a vers 
szerkezeti rajzát, egyszersmind a kapcsolódó, felcserélődő motívum tartalmi mozzanatai-
ra is fölhívja a figyelmet: a homlok, a drágakő és a láng nemes értékek jelképei, a lakik ige 
a bensőségesség képzetét kelti, az emelkedik pedig a szellemi szférák irányába mutat. 

Két hosszúének született ezekben az években. A Józsefet eladják testvérei még 
1963-ban keletkezett, de a Tűzkútban már nem került közlésre, jellegében, hangjában 
egyaránt elütött tőle. Eltér A hallgatás tornyában közreadott mítoszi ihletű hosszúéne-
kektől is: tiszta és hagyományos értelemben vett epikai előadás jellemzi, mesélőkedv 
uralkodik rajta, az elbeszélésnek a novella- vagy regényszerüségnek az a narratív építkezé-
se, ami már a csaknem regénnyé kerekedő Psyehét jellemzi. Látszólagos hagyományossága 
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tehát nem a múlt századi románcos költészet felé néz vissza, hanem előre, a modern 
költészetnek a tiszta epikát is magába olvasztó válfajára tereli a figyelmet. Epikai mozzanat 
persze a mítoszi ihletű hosszúénekekből sem hiányzott, ez itt most tisztábban, 
erőteljesebben jelentkezett és még nagyobb szerepet töltött be. A vers ügy fordítja el a 
bibliai történetet, hogy a tiszta, légies szellemi princípium összeütközését ábrázolja veie a 
magasabb elveket nem ismerő anyag-emberrel. Józsefet a lényét alkotó eszme óvja meg az 
emberi-szellemi összeroppanástól és rabszolgasorba kerülve, sivatagi kivetettségben is meg 
tudja teremteni a lélek belső boldogságát. 

A másik hosszúének, az 1964-ben írott Venus és Tanhäuser az előbbi, egyszerű, puri-
tán előadású mesével szemben bonyolult és mozgalmas, mint egy barokk festmény, színe-
sebb, de vaskosabb is nála. A szellemi elv úgy van jelen benne, mint egy Jordaens-kép 
érzéki nő-alakjában. Már a költemény címe is jelzi, hogy nem a Wagner-opera bűnös-
szerelem témáját viszi színre, hanem inkább visszakapcsolódik a középkori minnesánger 
eleven, hús-vér szerelmi költészetéhez. Más szóval a Fairy Spring ciklus hangjához is 
kötődik. Valóságos Venus-himnusz ez a költemény, de egy mélyebb tartalmi rétegében 
mégis azokat az elveket és eszméket hirdeti, melyek a Mária mennybemeneteléi és a Salve 
Reginái is áthatották. Venus nemcsak a testi szerelem jelképe, hanem az élet árnyain és a 
halálon győzedelmeskedő tökéletesség-princípium; 

szerelem ős forrása, béke 
aranyként tisztán ragyogó 
tökéletes fény láthatatlan, 
teljes zengés, csendben lakó, 
szép iramod kezdete—vége. 

A kötet bejárja Weöres szellemi rokonságának és rokonszenvének néhány vidékét. Szép 
verssel adózik Fülep Lajos, Swedenberg, Goethe, Hölderlin, Tolsztoj, József Attila, 
Tömörkény, Kassák, Füst Milán, Csorba Győző és Tersánszky emlékének, barátságának, 
szellemi—írói—költői jelentőségének. Tovább folytatódik a Tüzkút szonettsorozata is. Az itt 
megjelent további hat szonett később egybeolvadt a sorozattal és az Egybegyűjtött írá-
sokban az Átváltozások között kapott helyet. Több vers tanúskodott a megélénkült 
szerepjátszó kedvről: a fordítás mint tökéletes empátia indítja arra, hogy Nareki Gergely, 
Hlebnyikov és Nasztaszijevics verseit a sajátjai közé sorolva adja közre. S itt jelennek meg 
az első Psyché-versek, melyek egyébként már korábban — Füleppel folytatott levelezésé-
nek tanúsága szerint - , 1964 elején készen voltak. 

A Psyché 

Keletkezéséről ő maga a következőket mondta: „Húszéves korom óta, majdnem negy-
ven esztendőn keresztül, sokat foglalkoztam az 1700-as évek végén, az 1800-as évek elején 
élt magyar poétákkal. Csokonai, Kazinczy, Berzsenyi érdekelt, s a kevésbé híresek, sőt 
nagyrészt elfeledettek: Ungvárnémeti Tóth László, Vályi Nagy Ferenc, a rímkovács 
Kováts József és sok más. A korszak költőnői: Dukai Takách Judit, Újfalvi Krisztina, 
Molnár Borbála, s a névsort hosszan folytathatnám, a magyar múlt tele van méltatlanul 
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elfeledett érdekes költő- és költőnő-egyéniségekkel. Ezektől tanultamén nyelvet, fűszeres 
zamatokat, ijesztő bolondériákat, merészséget. És amikor saját költői ereim ellanyhultak, 
arra kényszerültem, hogy az ő hajdani nyelvükön és minden szokványra fittyet hányó 
bátorsággal megszólaljak. Vagyis megszólalt bennem egy idegen, könnyűvérű, szép hajdani 
hölgy, Psyché, Lónyay Erzsébet, aki nem én vagyok, rám még csak nem is hasonlít. 
Szabadszájúsága, kalandjainak gátlástalan előadása Földi Jánosné Weszprémi Juliannára és 
az erdélyi Újfalvi Krisztinára emlékeztet, bár azok még zabolátlanabb boszorkányok, mint 
a szabadosságai miatt gyakran megsérült és több óvatosságra kényszerült Psyché. Először 
csak tíz versét írtam meg az egykori poetriának. De annyira élt, lélegzett, cselekedett 
bennem, hogy évek múlva megint az ő költészetét és prózanaplóit írtam, meddő idősza-
komban, mégis, valószínűtlen termékenységgel" /Népszabadság, 1973/. 

Az önkéntelen felszínre törő néhány kezdeményező hangpróba egész ciklussá bővült, 
aztán még tovább gyarapodott és könyvnyi méretűvé növekedett. A könyv 1972-ben 
jelent meg és Weöres pályájának addigi legnagyobb közönségsikere volt. A téma nem ért 
véget a könyvbeli megjelenéssel és a következő években még további részletekkel egészült 
ki: a teljes mű az Egybegyűjtött írások 1975-ös második kiadásában látott napvilágot. A 
legkülönfélébb verses és prózai műfajok egyvelegéből összeállított alakrajz és korkép 
regényszerűen elmesélhető történetté kerekül. A történet Lónyay Erzsébetről szól, aki 
1795-ben születik, apja gazdag partiumbeli birtokos nemes, grófi, sőt velhiniai és moldo-
viai fejedelmi címet visel. Anyja viszont egy cigánykirály leszármazottja, akit egy Mailáth 
gróf fogadott örökbe. Lónyay Erzsébet, harmadik keresztnevén Psyché mesés ellenté-
tekbe csöppent születésével, és hatalmas végletek között nő fel. Egyszer a miskolci cigány-
soron él, máskor a magas arisztokrácia palotáiban lakik; hol egészen korán felébredő 
érzéki vágyaitól hajtott kalandokban engedelmeskedik a természet parancsainak, hol a 
regensburgi apácák leánynevelő intézetének aszkétikus szigorúsága szabályozza életét. 
Megismerkedik Maximilián Zedlitz báróval, egy sziléziai birtokossal, aki kalandos együtt-
létek és szakítások után elveszi feleségül. Ez 1816-ban történik, és Psyché akkor már 
nyolc éve ír verseket. Mozgalmas sorsa kapcsolatba hozza a kor nagy művészeivel. Egy 
németországi utazás alkalmával megismerkedik Goethével, találkozik Hölderlinnel, a 
Brunswick család jóvoltából Beethovennel köt ismeretséget, itthon pedig Kazinczyt 
bájolja el furcsa koraérett verseivel. Az 1820-as évek közepétől kezdve mind nagyobb 
érdeklődéssel fordul a kibontakozó reformmozgalom felé, s különböző, kisebb-nagyobb 
pénztámogatásokkal segíti a nemzeti ügyet. Lírájába azonban nem kerül bele a hazafias 
buzgalom, hanem a lélek rejtett tájain jár tovább és a hétköznapok eseményei között 
marad. A félelmes kritikus, Toldy Ferenc meg is rója hűvösségét, amire Psyché önérzetes 
versben válaszol: „Magyar századok / Kohójában forrott s ájult a vérem, / Hazámat mint 
természetes leget érzem, s róla hallgatok." Közben öregedő férjében föltámad a féltékeny-
ség ördöge, s már a jótékonysági cselekedetekben is férfiúi megcsalatásának eseményeit 
gyanítja egyre növekvő mániával. Psyché 1831 tavaszán váratlanul meghal, s hogy a halá-
lát okozó kocsibaleset véletlen műve volt vagy a dühöngő férjé, azt már nem lehet kiderí-
teni. 

A Psyché műfajilag is oly sokszorosan összetett, hogy nem lehet egyetlen szóval meg-
határozni. Van benne vers és próza, sőt az Ungvárnémeti Tóth Lászlótól kiválogatott 
müvek között még dráma is olvasható. A versek maguk nagy változatossággal szerepeltetik 
a legkülönfélébb költői formákat és műnemeket: megtalálható köztük a gyermekvers, 
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dal, epigramma, episztola, ekloga, románc, óda, himnusz. A nem verses műfajok ugyancsak 
sokrétűek. Psyché „szemérmetlen" kalandja az ifjú Wesselényivel anekdota, emlékezése 
Ungvárnémetire a memoár műfajába tartozik, az Ugyané cédula hátlapján életrajzi 
dokumentum. Az Achátz Márton neve alatt közreadott írás Psychéről életrajzi elbeszélés, 
Weöres utószava — mint a mű szerkezetét részletesen elemző Miklós Pál megállapította — 
a világháború közötti esszé hangján szólal meg, s ez közli ugyancsak dokumentumként 
Toldy elképzelt kritikai jegyzeteit és levelét. Psyché ír franciául és németül is, a magyar 
nyelvnek pedig három korrétege szerepel a műben: a 18—19. század fordulójának re-
konstruált nyelve, Achátz Márton írásával a 19. század második fele, az utószóban pedig a 
modem értekezőpróza. A műfaj és a nyelv mellett azonban még a szerzőség is többrétű: a 
poétria élettörténetébe beleolvad Ungvárnémeti Tóth László életművének java, de játékos 
szerzőtárssá válik Nagy Péter és Csernuss Mariann is. Nagy Péter levélben „keresi fel" a 
költőnőt és Kisfaludy Sándor felől tudakozódik, Csernuss Mariann pedig reformkori 
színésznőként fohászkodik hozzá. 

Az ábrázolt és bemutatott kor azonban mindenfajta hitelesítő technika ellenére fikció, 
és a mű saját korának szóló mondanivalója éppen ebben a történelmi fikció-jellegben 
rejlik. Somlyó György hangsúlyozottan ír arról, hogy Weöres a múlt század elejének 
„osztályjellegében fő- és középnemesi, szellemi orientációjában németes, kordivatját 
tekintve biedermeier, ideológiájában polgárosodó-reformkori stílusát támasztja fel, amely 
a lehető legnagyobb feszültségben áll a saját mai, belső és külső stílusvilágával; s éppen 
azért, hogy általa / . . . / legmaibb mondanivalóit e lmondhassa . . . " Ez a mondanivaló 
azonban nem a bemutatott kor és a beszéltetett stílus ellen bontakozik ki. 

A Psyché nemcsak imitáció, hanem kreáció is, egy életmód és életlehetőség virtuális 
megteremtése. Modellfelállítás. Megálmodása annak, hogy milyen lett volna egy késő 
rokokó, korai biedermeier irodalom egy olyan Magyarországon, ahol a poétákra nem a 
társadalom és a nemzet súlyos gondjainak közösséget megmozgató megfogalmazása hárul, 
hanem csak a szerelem, az öröm és a bánat mindennapi megnyilatkozásait kell versbe 
venniök. Annak megálmodása, hogy milyen lett volna egy európai színvonalú magyar 
irodalom, amely megengedheti magának a fényűzést, hogy csak nyelvében legyen magyar 
és ne szüntelenül tematikában is. A Psyché azoknak a verseknek utólagos megírása, 
amelyek múlt század eleji magas irodalmunkból szükségképp kimaradtak. Ismeretes az 
akkori költők vissza-visszatérő panasza, hogy mi mindenről szerettek volna még írni, ha a 
nyájas képzeletből - mint Eötvös írta — nem verte volna fel őket a „komoly valónak 
súlyos érckara". 

A Psyché ebben az összefüggésben annak a költészetnek tünékeny álomképe, amely 
olyan közegben él és fejlődik, ahol a társadalom politikai gondjaival nem keil bajlódnia az 
irodalomnak, mert a mozgósítás feladatát más intézmények jól ellátják. Weöres műve 
miközben mulattat és szórakoztat s elénk állít egy örömben és bánatban egyaránt bővel-
kedő asszonyéletet, fájdalmasan figyelmeztet egy irodalomtípus hiányára. Sokan elsirat-
ták már elveszett vagy meg sem született naiv eposzunkat, a magyar Kalevalát, s Arany 
János önerejéből iparkodott pótolni azt, amit a történelem elmulasztott vagy szertefosz-
latott. Weöres ebben a művében azt építi föl, ami a rokokó és a biedermeier között nem 
tudott kifejlődni nálunk, aminek Csokonaitól Ungvárnémetiig megtaláljuk a nyomait, sőt 
néhány nagy versben jelentősége is nyilvánvalóvá válik, de ami egész életművet alakító erő 
mégsem lehetett a történelem szorításában. 
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Az 1970-es évek 

Az állami megbecsülést jelezte, hogy 1970-ben Kossuth-díjjal jutalmazták, s ugyan-
abban az évben látott napvilágot a pályáját felölelő Egybegyűjtött írások két kötete. /Az 
összeállításban és a szöveggondozásban Bata Imre volt segítségére./ A gyűjtemény bővebb 
és teljesebb a megjelent versesköteteinek összességénél, sok azokban nem szereplő verset 
ad közre, és tartalmazza prózai és drámai munkáinak java részét is, tanulmányai közül 
pedig A vers születése című doktori értekezését közli. A versek elrendezésében sokat 
változtatott az eredeti kötetekhez képest, új tematikus ciklusok alakultak ki, korábbiak 
kibővültek, különböző időkben és különféle alkalomból készült többrészes, egységes 
sugallatú költeményekké álltak össze, s ez maga után vonta, hogy sok versnek megválto-
zott a címe. A tartalommutató kellő felvilágosítást ad e változásokról, s a régi és új 
címeket egyaránt feltünteti. /Az 1975-ben már három kötetben megjelenő és újra bővülő 
kiadásban csökkentették a tartalomjegyzéknek azt az információs szerepét, és az eredeti 
címek alapján már nem mindig lehet megtalálni a verseket./ 

Az összeolvasztások és egybevonások nagy része zenei kompozíciók címén ment végbe. 
Az 1930-as évektől kezdve foglalkoztatta a zenei formák költői parafrázisának kérdése, s 
korábbi verseinek címeiben is gyakran előfordultak zenei formákra és szerkezetekre utaló 
szavak, suite, canzone, fughetta, bagatell, contraposto, symphonie concertante, rumba, 
rock and roll stb., de ezek szerepe most jelentősen megnövekedett. Az új csoportosításban 
és elrendezésben tíz szimfónia alakult ki, a Háromrészes ének pl. a Harmadik szimfónia 
nevet kapta, a Tüzkútbm szereplő Requiemböl a Tizedik szimfónia lett stb., s ezeknek a 
száma az 1970-es években írott új verseivel még tovább gyarapodott. Nem kismértékben 
ez a ciklusalakító mód és a zenei formák előtérbe állítása terelte az irodalomtörténeti 
elemzés figyelmét a versek egy részének szétszedhetőségére és új rendben történő össze-
csavarozhatóságára, s ezen különös márklinszerűségen keresztül arra a jellegzetes alkotó-
módra, amit Tamás Attila „zenei-iparművészeti", nyelvi alkotástípusnak nevezett el. 
Monográfiájában ennek körébe sorolta a ritmusjátékoktól kezdve a Fughettán át a Tapéta 
és árnyékig Weöres verseinek egy egész széles osztályát, mondván, hogy „a nyelvi alkotás 
itt érzékelhetően, mondhatni tárgyszerűen van, rendezett egészként, s a közvetlen és a 
szavak értelme által közvetített belső látvány maga bontakoztat ki befogadójában bizo-
nyosjelentést". 

A kötet nemcsak az akkor már több mint négy évtizedes pálya termését fogta egybe, 
hanem közreadta a Merülő Saturnus összeállítása óta született verseket is. Ezek az újabb 
versek a játék és a humor új lendületéről, valamint a dalforma előretöréséről tanúskodtak 
és azt bizonyították, hogy nagyfokú egyszerűsödés ment végbe a verskészítés műhelyében 
mind a kifejezés nyelvi eszközeit, mind pedig a kifejezett gondolatokat illetően. Ez az 
egyszerűsödés azonban egyelőre nem járt avval, hogy elkeskenyedve, szűk partok közé 
szorítva folytatódott volna tovább, amit a korábbi évtizedekben elkezdett. A versek még 
őrizték a megteremtett sokféleséget. A Kisfiúk témáira nagyszerű verses szatíra sorozat, a 
Más paradicsom — alcíme szerint „Elmegyógyintézeti ápoltak versei" — keserű groteszk, a 
Téma és variációk a Négy korál II. típusú versek technikájának mestermunkája, egyszer-
smind mulatságos, kedves humorral történő leleplezése, kitűnő stílusparódia. A Füst 
Milán emlékére viszont a legjobb stílusparafrázisai közé tartozik, tökéletesen építi be az 
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emléket állító nyelvi szerkezetbe Füst Milán költői nyelvének sajátszerűségeit. Az új 
versek gyakran időznek a költészet és a versírás témájánál. A Vázlat az új líráról tételesen 
fogalmazza meg, amit az előbbi sugalmaz: „A jó vers élőlény, akár az alma, / ha ránézek, 
csillogva visszanéz, / mást mond az éhesnek s a jóllakottnak / és más a fán, a tálon és a 
szájban, / végső tartalma vagy formája nincs is / csak él és éltet." Ez a reflexív fogalmazás 
jellemzi a Merülő Saturnus utáni versek egy mindegyre növekvő részét: „Átbóbiskoltam 
teljes életem. / A látványok, mint álmomban, forogtak, / semmit se tettem, csak történt 
ve lem. . . " 

E versek bensősége és tárgyi-érzéki közvetlensége legtöbbször nem olyan szuggesztív és 
sugárzó, mint a korábbi nagy verseké, s csak ritkán érik el a szépség korábban meghó-
dított magaslatait. Ezek közé tartozik a Toccata. Ez a reflexív kifejezésen belül is képes 
megőrizni Weöres költészetének vívmányait, sőt oly remeke a dalformának, amire kevés 
példa van a modern lírában. Eszményét híven őrzi és összefoglalja mindazt, amit az ember 
nagyságáról és mégis roppant esendőségéről s a mindenséggel való kapcsolatáról évtizede-
ken át, költői kalandozasában, szellemi vándorútján elmondott: 

Két jó marék port 
könnyedén 
a teremtésből 
hoztam én 

kóválygó senki, 
a nevem 
Majtréja, Ámor, 
Szerelem, 

ős-kezdet óta 
itt vagyok, 
de a lepkével 
meghalok. 

Az Egybegyűjtött írások első kiadása után egy műfaji összefoglalás és egy tematikus 
válogatás adott keresztmetszeti képet költészetéről. 1973-ban a Tizenegy szimfónia című 
kötet a nagy zenei szerkezetté gyúrt költeményeit ölelte fel, alappilléreit jelölve ki lírai 
kísérletezésének és mondanivalójának, a következő évben pedig a 111 vers című válogatás 
nyújtott át kóstolót kísérleteinek ízéből és színeiből, a műfajok sokaságában legyezősze-
rűen terítve ki azt, amit az előbbi könyv összefoglalt. Az Egybegyűjtött irások 1973-ban 
változatlan utánnyomásban jelent meg újra, majd 1975-ben már három kötetbe kötve, 
bővített anyaggal került olvasói elé. A harmadik kötet végén közölte az első kiadás után 
írott verseit. Ezek között egyetlen nagyobb kompozíció volt, a Tizenkettedik szimfónia, 
mely a nyelvtanilag mondattá össze nem kapcsolódó szavak lebegésével, váltakozásával 
/pl. „alma álma / elme álma alma / álmodj / mozdulatlan lengedezve / hűs szélben árnyban 
/ napsugárban"/ próbálta a szimfónia zenei formáját és a zene hatását nyelvileg utánozni. 
Az In memóriám Devecseri Gábor újra az automatikus írást követte, ezúttal Albert Gábor 
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novellái adták a nyersanyagot, az Összekevert újságcikkek pedig ugyanúgy ennek az 
eljárásnak a humoros paródiáját mutatta be, mint a Téma és variációk a tautológ nyelv-
rácsnak. A Rongyszőnyeg II. ciklus a Medúzában elkezdett rövid elegyes versek folytatá-
sával a változatos dalforma iránt nem szűnő, sőt erősödő érdeklődésről tanúskodott. 

Ez fokozódott tovább és vált csaknem teljesen uralkodóvá az évtized során írt újabb és 
újabb verseiben, melyeket az Áthallások /1976/, a Harmincöt vers /1978/, az Ének a 
határtalanról /1980/ és az 1980-as évek elejére átnyúlva a Kézírásos könyv /1981/ muta-
tott be. Lebontva, még tovább egyszerűsödve foglalta össze ezekben költészetének derűs 
életszemléletét és romantikus-esztéta eszményének mondanivalóját. Jó néhány magával-
ragadó vers olvasható ezekben a kötetekben, így pl. az Áthallásokban a Kodály biciniáira 
emlékezve vagy a remek fordításparódia, a Schiller: Der Handschuh, a Harmincöt vers 
között az In memóriám, az Ének a határtalanról című kötetben a Hárman négyen,Fais-
kola, Dal három alakban, Az alkimista, Renaissance, Zaj a homályban, Infinitivus stb. A 
Medúzától és az Elysiumtól а Tüzkútlg terjedő nagy periódus csúcsait azonban nem érik 
el még a legjobbak sem. 

A változatlan és föl nem adott szemléletmód irodalmi, irodalomtörténeti összefüggései 
öltöttek testet a Psyché után közrebocsátott legérdekesebb könyvében, a Három veréb 
hat szemmel /1977/ című szöveggyűjteményében, mely pogánykori töredékektől Szen-
tessy Gyuláig mutatja be a magyar költészet szerinte jellemző és érdeklődésre érdemes 
vonásait. Az évszázadokat átívelő antológiának több filológiai felfedezésszámba menő fegy-
verténye is van, mint az ismeretlen nevű, középkori „Tíz-sorosok mesterének" rekonst-
rukciója, a 18. század eleji II. Apafi Mihályné Bethlen Kata, vagy a múlt századi Karay 
Ilona alakjának és műveinek kibontása a homályból és feledésből. Weöres a szöveg-
gyűjtemény összeállításakor végig szakemberekkel tanácskozott, különösen Bata Imre és 
Kovács Sándor Iván volt segítségére, akik egy-egy tanulmányt is írtak a kötethez. Weöres 
éppen ezért „konzorcionális" vállalkozásnak nevezte könyvét, ami a filológiai érdemeit és 
hitelét illetően igaz is, de a kötet jelentősége nem korlátozódik ezekre. A válogatásból és a 
válogatásban szereplő költőkről írott kis értékelő esszéiből egy olyan magyar költészet-
történet körvonalai bontakoznak ki, mely az ő eszméinek és értékrendjének jegyeit viseli 
magán. Ennek értelmében a nyelvet, a stílust és a formát tekintve a „szövevényes egy-
szerűség" és a nehezen érthető, de mégis légiesen lebegő írásmód két szélsősége nyeri el 
leginkább tetszését, s válogató szempontja is eszeiint működik. A költészetnek másfajta 
munkát szán, mint az erkölcsi tanítás és a politikai mozgósítás, eszmeileg legfőbb érték-
választó szempontja mégis egyfajta humanista demokratizmus, és élesen megró minden-
féle arisztokratikus szellemi elzárkózást. Ezért kerülnek a válogatás fő áramába azok a 
„mesterkedőknek" nevezett költők, akik a 17. századtól a 19. századig úgy látták el az 
irodalmi szórakoztatás feladatát, hogy közben ébren tartották és élesztették a közönség 
fogékonyságát a nyelv és a formák iránt. 

Weöres, három idegen szóval jelölve dinamikus, organikus és elementáris irodalmat kér 
számon, olyan erős, mozgalmas, szervesen növekvő, lélekből kiszakadó irodalmat, amibe 
minden mentegetőzés és magyarázkodás nélkül természetesen beletartozik a szertelen 
kísérletezés és az önfeledt játék is, s amihez méltatlan mindenfajta fellengzős gondolat és 
dagályos beszéd. A kötetből kiolvasható elvek szerint a költészet nemzeti tulajdonságai 

87 



mindenekelőtt abban nyilvánulnak meg, hogy az emberi lélek többé-kevésbé közös jellem-
vonásai hogyan öltenek alakot magyar nyelven kifejezve, és hogy a nyelv hogyan veszi 
birtokba e jellemvonásokat. A költészetnek eszerint a legfőbb nemzeti feladata, hogy 
szüntelen erőpróbával eddze és fejlessze az érzelmeket és tárgyakat nevükön nevező és 
humanizáló anyanyelv képességeit. Ez a mélyen nemzeti feladat nem ütközik más népek 
érdekeibe, mert mások háborítása nélkül, csak a mi körünkben végezhető el. A költészet 
tehát lehet funkcionálisan nemzeti, és tartalmában, témájában mégis nemzetközi és álta-
lános érvényű. 
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FITOS VILMOS 

A „MAGYAR ÉLET" CÍMŰ FOLYÓIRAT 
(A szerkesztő emlékezése) 

A Magyar Élet nemzetpolitikai szemle, 1936 októberében indult. A lapindítás kezde-
ményezője tulajdonképpen dr. Szabó Lajos ügyvéd és csoportja. Arany Bálint mérnök, a 
csoport egyik tagja, azt a megbízást kapta, hogy gondoskodjék a lapindítás anyagi feltétele-
inek biztosításáról. Arany a Rákóczi út 15. sz. alatt helyiséget bérelt. Itt működött egy 
ideig a Magyar Élet szerkesztősége és kiadóhivatala. A lap szerkesztését Szabó Lajos 
felkérésére dr. Csuray Károly ügyvéd vállalta. Előre el kellett készítenie három szám tervét 
és csak azután indult meg a lap - egyelőre mint időszaki sajtótermék /évente 10 szám-
mal/. Az első számban azt olvashatjuk, hogy „A szerkesztésért és kiadásért felelős: Csuray 
Károly", de már a másodikban Csuray Károly csak a szerkesztésért felelős, a kiadásért 
dr. Kayos György, „laptulajdonos: dr. Kayos György". A harmadik számban a laptulajdo-
nosra vonatkozó bejegyzés elmarad és megjelennek a Honszeretet egyesület közleményei. 
Dr. Kayos György marad különben a felelős kiadó mind a kilenc évfolyamban. /А Magyar 
Élet utolsó száma 1944 októberében jelent meg./ Dr. Kayos György is ügyvéd, az Ügyvédi 
Kamara tagja, később a Független Kisgazdapárt és a Parasztszövetség ügyésze. A harmadik 
számban közli a szerkesztőség, hogy a Magyar Élet megkapta a lapengedélyt és így nem-
csak évente tízszer, hanem havonta jelenik meg. Ez a közlemény úgy nevezi a lapot, mint 
„a Magyar Faj öntudatra ébresztésének és uralomra juttatásának tökéletesen független 
eszközét és előharcosát". /1936. december 1./ 

Csuray Károly 1937 decemberéig szerkesztette a lapot. így 15 szám jelent meg szer-
kesztésében. 

Az első számhoz is mellékelt előfizetési felhívás többek között ezt írja a lapról: „. . . 1936. 
októberében indul meg . . . a tiszta magyar középosztály elvben és érzésben egyaránt 
összeforrott táborának közreműködésével a Magyar Élet című időszaki szemle . . . " . 

A valóságban a lap már Csuray Károly szerkesztésének időszakában is sokat foglalkozik 
a magyar parasztság és ipari munkásság nyomorúságával, persze elsősorban úgy, mint a 
magyarság pusztulásának problematikájával. Mindjárt az első számban találkozunk 
Matolcsy Mátyás, Dénes István, Boromisza Tibor nevével. A lap hirdeti Szabó Dezső 
zeneakadémiai előadássorozatát és közöl két Szabó Dezső-idézetet. Ez a két idézet is 
áttöri azt a frontot, amit az előfizetési felhívás érzékeltet. Mindkét idézet Szabó Dezső 
„Segítség!" c. regényéből való: „Nekem a tízezer boldog nem magyar. Nekem magyar: az 
élet nyolc millió verejtékes, szomorú gladiátora." — „Nem azt kívánom, hogy a magyar 
tűzhelynél hátrány legyen az, hogy valaki más vérű. Azt kérem: ne legyen előny az, hogy 
valaki nem magyar." 
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Olyan szerzők, akik a lapban a társadalmi haladást képviselték, számosan találhatók a 
Csuray-időszak szinte minden számában. Ilyenek: az akkori Matolcsy Mátyás, Pákozdy 
Ferenc, az akkori Erdélyi József, Fábián Dániel, Tersánszky J. Jenő, Móricz Miklós, 
Boross Sándor, Boromisza Tibor, Áfra Nagy János, Büky Béla, Németh Antal stb. A lap 
hirdeti és ismerteti Szabó Dezső „Ludas Mátyás" kiadásában megjelent füzeteit. Hirdeti 
többek között az akkori Oláh György: „Hárommillió koldus", Büky Béla: „Magyar Já-
ték", valamint Dénes István „Mentsük meg a Dunántúlt!" c. művét. 

A Magyar Élet címlaprajza a második számtól kezdve ebben az időszakban többnyire 
Büky Béla festőművész alkotása. 

De olvashatunk a lapban egészen más jellegű írásokat is. Ilyenek például Karakán 
Balázs, dr. Dömötör Mihály volt belügyminiszter, dr. Miskolczy Ágost kir. főügyész 
helyettes, vitéz Rózsás József /„A magyar katona-eszmény szolgálatában"/ stb. cikkei. A 
cikkek jelentős része nem üti meg a kívánt színvonalat. A lap ideológiai vonalvezetése 
következetlen. Nein a vitacikkekre gondolok. Az a lap erénye, hogy időnként megjelen-
nek benne ún. „kényes" kérdésekről őszinte hangú írások. Sok fontos probléma merül fel a 
lap hasábjain. De azután ismét kifejezetten jobboldali cikkek kedvetlenítik el a kérdéseire 
megbízható választ kereső olvasót. 

A II. évf. októberi, novemberi és decemberi számában található a Magyar Élet ankétja 
/„A magyarság útja: jobbra vagy balra?"/ Szabó Dezső vitaindító cikkét a „Ludas 
Mátyás" füzetek 17. számából vette át a szerkesztőség. Ezt követte Németh Imre cikke: A 
magyar oldal. Majd Méhely Lajos írása: Van-e magyar faj? Egyébként Szabó Dezső is a 
harmadik oldal, a magyar oldal mellett foglalt állást. 

A lap tizennégy száma a Madách nyomdában készült. A 15. számot /II. évf., decemberi 
szám/ már a Jövő Nyomdaszövetkezet nyomta. Ezt követően a Magyar Élet további 
számai mind a Jövő Nyomdaszövetkezet nyomdai termékei. 

1937 végén a Magyar Élet folyóirat megindítói, gazdái úgy döntöttek, hogy a szer-
kesztést a lap színvonalának felemelése érdekében más kezekbe kell adni. Dr. Szabó Lajos 
Kovách Aladárhoz fordult, akit Szabó Dezső környezetéből ismert és aki a Honszeretet 
egyesülettel is kapcsolatban volt. Kovách Aladár részt vett a Bartha Miklós Társaság 1936 
végi újjászervezésében, maga is író, dramaturg, Németh Antal munkatársa. Kovách nem 
vállalta a Magyar Élet szerkesztését, de maga helyett dr. Magyar Bálintot, a kitűnő szín-
háztörténészt, dramaturgot ajánlotta. Magyar Bálint elvállalta a lap felelős szerkesztését. 
Ugyanakkor a lap főszerkesztője dr. Matolcsy Mátyás lett, Matolcsy szoros kapcsolatban a 
népi írókkal, egyik legkövetkezetesebb harcosa volt a nagybirtokrendszer elleni küzdelem-
nek. Országgyűlési képviselő, aki hetedmagával nem sokkal előbb lépett ki a Kisgazda-
pártból és önálló pártot alapított. Azt reméltük, hogy pártját a népi mozgalom szolgála-
tába állítja. Matolcsy Mátyás a Gazdaságkutató Intézet igazgatója is volt és mellette egy 
időben a titkári teendőket Kovács Imre látta el. Matolcsy - mint láttuk — a Magyar 
Életben már korábban is írt cikkeket és tagja volt a Honszeretet egyesületnek, de tagja 
volt a Bartha Miklós Társaságnak is. /1938 márciusától a Bartha Miklós Társaság elnöke./ 

Magyar Bálint két számot szerkesztett, az 1938. januári és februári számokat. Ezekben 
a számokban már sok vonását megtaláljuk a későbbi Magyar Életnek, a népi irodalom 
lapjának. 

Mind a két számban olvashatjuk Kodolányi János egy-egy írását, /„Alföldi kirándulás", 
„Ormánság" Erdélyi József és Jékely Zoltán egy-egy versét, Bözödi György: Felszállott 
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a Páva с. népi drámájának egy részletét, Kárász József cikkét Nagy Lajos könyvéről, /„A 
falu álarca"/ Luby Margit: Tíz lépés c. írását. Matolcsy Mátyás mindkét számba írt vezető 
tanulmányt. De érdekes és színvonalas a kritikai rovat is. 

Magyar Bálint a februári szám megjelenése után bejelentette, hogy nem vállalja tovább 
a lap szerkesztését. Miért? Hiszen az indulás nagyon jól sikerült. Megtudtuk, hogy nincs 
türelme a Szabó Lajosékkal folytatandó vitákhoz. A Honszeretet egyesület, ill. a Magyar 
Élet-et elindító csoport mint a lap gazdája a szerkesztő-változás után is ellenőrizni kíván-
ta a lap irányvonalát, politikai szemléletét. Szabó Lajosnak — csizmadia fia — volt érzéke 
a falusi szegénység, a kisemberek társadalmi problémáinak megértéséhez, de az akkori 
jobboldal szellemi befolyása politikai nézeteit erősen maghatározta. /Szabó Lajos a 
Magyar Ügyvédek Nemzeti Egyesületének /MUNE/ elnöke./ Vele és társaival szívós vitákat 
kellett folytatni a magyar radikalizmus, a népi mozgalom szellemiségének érvényesítésé-
ért. Ezt Magyar Bálint csak két hónapig bírta idegekkel. És itt hangsúlyoznom kell, hogy 
Szabó Lajosék egyébként nagyon jóindulatú, önfeláldozó emberek voltak. Amit mondtak, 
abban őszintén hittek, de nem voltak eléggé műveltek, és nem tudták magukat felszabadí-
tani a kor sok negatív szellemi áramlatának befolyása alól. 

Magyar Bálint lemondása után Kovách Aladár engem ajánlott a lap felelős szerkesztői 
teendőinek ellátására. Én akkor a Bartha Miklós Társaság ügyvezető elnöke, a Turul 
Szövetség baloldali népi ellenzékének vezetője és az egyetemi és főiskolai ifjúság más 
haladó mozgalmainak is országos irányítója voltam. A népi írókat és a magyar nép prob-
lémáinak szakembereit /közgazdászokat, társadalomtudósokat, történészeket stb./ jól 
ismertem. Egyetemi éveim alatt Eötvös-kollégista voltam. És Kovách Aladár olyannak 
ismert, aki nem hagyja abba, amit elkezdett, hanem szívós következetességgel tovább 
megy a megkezdett úton. 

Szabó Lajost és munkatársait a Honszeretet egyesületből, az Egyesületközi Bizott-
ságból már régóta ismertem. Ök is engem. Matolcsy Mátyással is jó barátságban voltam, 
így hát ő is örömmel kapott Kovách Aladár javaslatán. 1938. február közepén vettem át a 
Magyar Élet szerkesztését, és csaknem hat éven keresztül elláttam ezt a feladatot. 

A Magyar Élet szerkesztésem 6 éve alatt a teljes népi irodalom lapja volt. Éppúgy, 
ahogy Püski Sándor Magyar Élet Könyvkiadó Vállalata, a teljes népi irodalom kiadó 
vállalata. /Püski a folyóirat engedélyével vette föl a Magyar Élet nevet./ Hangsúlyozom, a 
Magyar Élet a teljes népi irodalom lapja volt. A lap hasábjain megszólalt a baloldali, 
marxista Nagy István /három írása jelent meg/ és Darvas József, de ott találjuk a lap 
munkatársai között a szélsőjobboldalivá lett Sértő Kálmánt és a későbbi, bizonyos értelem-
ben jobboldali Erdélyi Józsefet is. A Magyar Élet szerkesztésem idején mindig kiállt a 
népi írók balszárnya mellett, de helyet adott a népi front jobboldalán működő íróknak is. 
A forradalmi költőként indult, de később nyilassá lett Sértő Kálmánt visszaperelte és a 
halála után külön számban állított emléket a jobb sorsra érdemes költőnek. Idézet Sinka 
István verséből, mely abban a különszámban jelent meg. „Eltemették Sértő Kálmánt: 
ezrek egy kijátszott bárányt." . . . /1941. július hó 9.1./ 

Azzal az elhatározással vettem át a lap szerkesztését, hogy azt a nép Magyarországa, a 
népi radikalizmus szolgálatába állítom. Tudtam, hogy ez nem lesz könnyű és célomat csak 
nagy türelemmel, szívós munkával és így is csak fokról fokra érhettem el. Szabó Lajosékat 
meg kell győznöm a gyökeres társadalmi átalakulás szükségességéről, ill. a népi írók segít-
ségével érvényesítenünk kell velük szemben a mi radikálisabb nézeteinket. De figyelembe 
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kellett vennem az olvasóközönség politikai érettségét is. Csak lassan haladva győzhettem 
meg egyre nagyobb olvasótáborunkat arról, hogy a nép ügyének szolgálata magyar nem-
zeti érdek is. A Magyar Élet szerkesztésem idején mindig németellenes volt. Alaphangját a 
népi írók harmadikutas vonulata határozta meg /a korábbi Erdélyi József, a későbbi Féja 
Géza, Kodolányi János, Pálóczi Horváth Lajos, Németh László, Karácsony Sándor, Sinka 
István/ és a baloldaliak közül Veres Péter. Idők folyamán, ahogy befolyásom nőtt, egyre 
nagyobb teret kapott a népi írók balszárnya és ezzel arányosan csökkent a jobboldali népi 
írók szerepe a lap hasábjain. Ki kell egyszer már mondani, hogy 1938-tól 1944-ig a 
Magyar Élet fokozatosan haladt balfelé. Ugyanakkor testvérlapunk, a Magyar Út irány-
vonala balról jobbfelé tendált. 1943-ban már a Magyar Élet volt egy árnyalattal balolda-
libb. Ennek ellenére a Magyar Élethez mindvégig a Magyar Út állt legközelebb. 

Megjelentek a Magyar Életben a zsidó nagytőkét bíráló írások is, arról akartuk meg-
győzni olvasóinkat, hogy a „magyari magyarságnak" a zsidóságtól függetlenül is élethalál-
harcot kell vívnia a német imperializmussal szemben hazája függetlenségéért, hogy orszá-
gunk ne legyen német gyarmat. 

A zsidóság hivatalos megkülönböztetésének és később üldözésének fokozásával egyre 
csökkentek a lap hasábjain a zsidóellenes állásfoglalások és végül ezek teljesen el is marad-
tak. 

Már akkor is az volt a felfogásom, hogy az adott körülmények között kell - minden 
tényező figyelembevételével - hasznos, progresszív folyamatokat elindítani, ill. azok 
támogatásával a haladást szolgálni. - A dogmatikus merevségek elszigetelődéshez vezet-
nek. A Magyar Élet nem szigetelődött el, hanem balfelé haladva is egyre nagyobb olvasó-
közönséget vont a hatása alá, a példányszáma is fokozatosan növekedett. Megindulásakor, 
ill. az ezt követő első időszakban a Magyar Élet kb. 1000 példányban jelent meg. 1939 
végén már 3000 példánynál tartottunk — részben a Szabó Dezső-cikksorozat hatására - és 
végül, a 40-es évek elején a lap már megközelítette a 10 000-es példányszámot. A Magyar 
Élet utolsó száma is 6500 példányban jelent meg. /1944 októberében, akkor már Szíj 
Gábor szerkesztésében./ Ugyanakkor az egykorú tekintélyes ismert nagy folyóiratok pél-
dányszáma általában csak néhány száz. A NYUGAT 5—800 példányban jelent meg. A 
VÁLASZ-t csak néhány 100 példányban sikerült eladni. A Magyar Élet 1938. december 
5-én kapta meg az engedélyt az utcai terjesztésre. Mindig szinte minden szám elfogyott. A 
lapra egyesületek is előfizettek. Láttam olyan példányokat, melyek ronggyá foszlottak a 
sok olvasó kezétől. Miért? 

Vajon hogy vélekedtek a folyóiratról maguk az írók? 
Szabó Dezső 1939 tavaszán egy kéziratát a következő címzéssel küldte el: „Az egyre 

jobb Magyar Élet tekintetes szerkesztőségének." 
Kodolányi János a Magyar Élet 1943. áprilisi számában így ír „Esti beszélgetés" c. 

írásában: „Félfüllel innen is onnan is hallom, hogy „összevesztem" a Magyar Élettel „is" 
és többé egy sort se írok belé. E hangok nincsenek híjával a kárörömnek. De olyasmit is 
hallottam, hogy azért nem írok az én kedves lapomba..." 

Móricz Zsigmond a Magyar Élet 1940. júniusi számában közölt „Magvető" c. írásában 
többek között a következőket olvashatjuk: „A mai ifjúságnak akartam kezébe adni a 
múltat. 

Ez az ifjúság ugyanis a jövőt ragadja meg. Nagyon szeretem ezt a mai ifjú generációt, 
más, mint a mienk volt: reálisabb, céltudatosabb. 
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Különösen kedvencem a Bolyai Kollégium. Új fajta magyarok állnak ki a síkra. Új 
értelmet jelent a régi szó : bajtárs. 

Újra születik a Magyar Élet. " 
S végül: mit ír Veres Péter a Magyar Út 1940. február 8-i számában „Csak abba ne 

hagyjátok!" c. cikkében: „Biztató nyüzsgés a magyar szellemi életben. Megint úgy látszik, 
hogy lesz itt valami. Szellemi frisseség, harckészség, és alkotásvágy árad a legjobb magyar 
lapokból. A megújult Kelet Népe, a megújult Magyar Út, a mindig friss és harcos Magyar 
Élet: ezekben van ma az igazi magyarság hangja. De más jelek is vannak. A megújult és 
egészen magyarrá lett Turul Szövetség, Németh László új munkakedve, Móricz Zsigmond 
másodvirágzása, Zilahy kitartása, mind-mind biztató jel. 

Az a baj csak, hogy se politikai pártja, se napilapja nincs ennek az igazi magyar 
vonalnak. Miogy én a napilapokat ismerem, nem is vesznek tudomást erről a szellemi 
mozgásról. így azután attól lehet tartani, hogy ez az egész mozgalom megint csak néhány 
ezer lelkes magyar értelmiségi ember, írók, írófélék, irodalomkedvelő diákok és tanárok 
magánügye marad." 

Később, sokkal később egészen másféleképpen értékelték a Magyar Élet szerepét, 
jelentőségét és politikai irányát. Azzal vádolták, hogy a Horthy-rendszer lapja volt és 
legföljebb kisebb reformokat kezdeményezett. A Magyar Élet szerkesztésem hat éve alatt 
egyetlen egyszer sem foglalkozott a Horthy-család „ünnepf' eseményeivel, pl. a kormány-
zóhelyettes-választással, vagy jubileumi megemlékezésekkel. Ugyanakkor az ún. baloldali 
sajtó, még a Népszava is bőven írt ezekről az „ünnepségekről". /És alkalomadtán írt a 
Magyar Út is./ Csuray Károly távozása után a Magyar Életben csak egyetlen egyszer van 
szó ilyen értelemben Horthyról, amikor a Honszeretet egyesület helyiségében leleplezték 
Horthy Miklós arcképét. De erről az eseményről a Honszeretet egyesület közleményeiben 
olvashatunk. Az eredeti megállapodás értelmében ugyanis a Magyar Életnek közölnie 
kellett a Honszeretet egyesület, az Egyesületközi Bizottság, ill. később az Egyesületközi 
Együttműködés /ЕКЕ/, s végül 1943 januárjától a Magyar Irodalompártoló Társaság hiva-
talos közleményeit. Ezeket a szövegeket a szerkesztőség készen kapta, azokon nem változ-
tathatott. Köztudomású volt, hogy ezeknek a közleményeknek a megszövegezésében a 
Magyar Élet szerkesztőségének nincs szerepe, s hogy ezekért az illetékes Egyesület, 
Bizottság, Társaság a felelős. Kérdezhetné valaki, hogy miért vállalta ezt a lap szerkesz-
tősége. Először is a Honszeretet egyesület, ill. a mögötte, mint fedőszervezet mögött 
működő baráti társaság — /később kiderült, hogy ez a Magyar Közösség nevű titkos 
szervezet/ — volt a Magyar Élet laptulajdonosa, gazdája. Az Egyesületközi Bizottság, 
később Egyesületközi Együttműködés a Honszeretet egyesület által kezdeményezett 
összefogása volt a németellenes és a magyar nép felé tájékozódó társadalmi egyesületek-
nek. A Magyar Irodalompártoló Társaság elnöke: dr. Szabó Lajos és társai szintén ebből a 
körből kerültek ki. Viszont a Magyar Élet folyóirat előnyére szolgált, hogy pl. a Magyar 
Irodalompártoló Társaság tagjai a lapot tagilletményként kapták és így a lap példány-
száma, publicitása ezáltal is növekedett. 

De voltak olyan közlemények és hirdetések is a lapban és nem is kis számban és terjede-
lemben, melyeket saját akaratunkból tettünk közzé, esetleg a borítólap belső oldalán. így 
rendszeresen hirdettük — minden ellenszolgáltatás nélkül - a Magyar Élet Könyvkiadó 
/dr. Püski Sándor/, a Bolyai Akadémia sorozat és később a Turul Szövetség Könyv- és 
Lapterjesztő KFT kiadványait. A fenti kiadásokban megjelent könyveket természetesen 
ismertettük is. Propagáltuk a népi írók más kiadóknál megjelent műveit is. 
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Hirdettük azután a testvérlapokat és a hozzánk közelálló más folyóiratokat is. Éveken 
át hirdettük: „Ami minden elsején a Magyar Élet, az minden csütörtökön a Magyar Út." 

Az 1942. évfolyam első öt számában pedig ezt olvashatjuk: „A népi Magyarország 
lapjai : 

naponta TISZÁNTÚL, szerkeszti: Kodolányi János és Simándy Pál 
hetenként Magyar Út, szerkeszti : Pap Béla és Gombos Gyula 
havonta Magyar Élet, szerkeszti : Fitos Vilmos 
Érdekes, hogy az azonos politikai elveket képviselő és azonos tulajdonú lapok közül 

mégis a Tiszántúlt ma baloldali lapnak minősitik, a Magyar Életet és a Magyar Utat pedig 
szélső jobboldalinak. 

Az azonos célokat szolgáló és többnyire a lappal mozgalmi kapcsolatban rendezett 
irodalmi és zenei esteket a Magyar Élet nagy hangsúllyal propagálta, ismertette. így a 
Turul Szövetség /a Turul-ellenzék/ estjeit, az „Él az örök magyar szellem"-esteket. Az 
utóbbiakon elhangzott előadásokat a lap közölte és ezeket a számokat az esteken is 
árusították. De hirdette a lap a Magyar Élet Könyvkiadó /dr. Püski/ estjét is /1942. június 
3-án rendezték a Sportcsarnokban/ - a Magyar Parasztszövetség irodalmi estjét /1942. 
augusztus 21-én ugyancsak a Sportcsarnokban/, az SDG Móricz Zsigmond emlékestjét /а 
Magyar Művelődés Házában/ és a Győrffy Kollégium új épülete javára 1942. november 
16-án a Magyar Művelődés Házában rendezett Ballada-estet stb. stb. 

Voltak, akik azt állították, hogy a Magyar Élet folyóirat a Magyar Élet Pártja /kor-
mánypárt/ lapja volt. A Magyar Élet folyóirat - mint tudjuk - 1936 októberében indult, 
a Magyar Élet Mozgalom és a Magyar Élet Pártja pedig 1939-ben alakult meg. A Magyar 
Élet Pártértesítőnek természetesen semmi köze nem volt a Magyar Élet folyóirathoz. 

De más értelemben sem volt a Magyar Elet a kormánypárt, az uralkodó rendszer 
szócsöve, támogatója, ahogy a népi írók egyikéről sem lehet ezt állítani. Különben is én, 
akit a rendőrségen mint „kommunistagyanús, baloldali felforgató elemet" tartottak nyil-
ván és így hosszú ideig állás nélkül voltam, a Magyar Élet szerkesztéséért csak havi 60. —P 
fizetést kaptam. Az írók honorálására pedig mindössze havi 100.—P. állt rendelkezésre. 
S minthogy a Magyar Élet munkatársai között nagyon szegény írók is voltak, olyanok, 
akiknek a mindennapi betevő falatjuk sem volt biztosítva, a 100.-P-höz hozzácsaptam a 
magam 6 0 . - pengőjét s így 160 . - pengőt osztottam ki egy szám írói között. Én pedig 
egy ideig korrepetáltam, alkalmi munkákat végeztem s ügy tartottam fenn magamat. 

És a szerkesztés munkáját nem oszthattam meg különféle szerkesztőségi munkatár-
sakkal, szerkesztő bizottsági tagokkal, mint ahogy ez ma történik. Matolcsy Mátyás 1938 
januárjától 1938 novemberéig volt a lap főszerkesztője. Megírta a saját cikkeit, támogatta 
a lapot tekintélyével, kapcsolataival, de szerkesztői munkát nem végzett. 1939 júniusától 
1941 februárjáig — mint segédszerkesztő, majd 1941 márciusától 1941 novemberéig — 
mint társszerkesztő; Gombos Gyula volt a segítségemre. /Ezután ő lett a Magyar Út 
szerkesztője./ 1943 januárjától 1944 januárjáig pedig Kristó Nagy István dolgozott 
mellettem mint segédszerkesztő. S volt egy kis időszak - kb. félévnyi - , amikor Csohány 
Gabriella a titkári teendőket látta el a szerkesztőségben. 

Egyébként senki más nem segített rendszeresen a szerkesztés munkájában. 1941 
novemberétől 1943 januárjáig pedig teljesen egyedül végeztem az összes szerkesztői tenni-
valókat. Én voltam az olvasószerkesztő, a titkár, én tárgyaltam és leveleztem az írókkal, 
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én voltam a tördelőszerkesztő, én dolgoztam a korrektúrán és végeztem a revíziót a 
nyomdában — többnyire éjszaka. 

Az írók kiválasztásában, megnyerésében, a lap programjának kialakításában 1938-ban 
az indulásnál és még egy ideig segített Kovách Aladár, később pedig alkalmilag Tatay Sán-
dor, Kárász József, Gombos Gyula és Pálóczi Horváth Lajos. És persze számíthattam a népi 
írók nagy részének a szolidaritására, támogatására. így különösen Kodolányi János és 
Veres Péter volt segítségemre. 

Vajon egy kormánypárti, vagy a kormány politikáját támogato lapnak a szerkesztősége 
ilyen önfeláldozó szegénységben dolgozik? Erre a szolgálatra csak a minden érdekkap-
csolattól független meggyőződés tehet képessé embereket. 

1938. május 21-én, tehát nem sokkal azután, hogy a lap szerkesztését átvettem, 
Szegeden a Tisza szálló nagytermében tartotta a Magyar Élet első nagyszabású irodalmi 
estjét. Az est bevezetőjét én mondottam. Abból idézek: 

„A Magyar Élet a magyar magyarság folyóirata. Sok évi munka, mérhetetlen erőfeszí-
tések tették lehetővé, hogy életre keljen ez a méreteiben szerény lapocska: az egyetlen 
és ez nem túlzás,— amelynek irányításába idegen akarat semmiféle formában nem szólhat 
bele. 

[; • •] 
Új és magyar középosztályt követelünk a magyarság nagy erőtartalékának, a „magyar-

ság utolsó gyámolának", a parasztságnak a felszabadításával. 
A hárommillió magyar koldussal a legteljesebb közösséget vállaljuk. Innen adódik 

folyóiratunk mélyen szociális tartalma. 
A jövőben különösen sokat fogunk foglalkozni a világ minden részében elszórt, idegen-

be sodródott magyarsággal. Szeretnők felkelteni a legegyetemesebb magyar szolidaritás 
belső, lelki parancsát." /Magyar Élet, 1938. júniusi szám, 23. lap./ 

És most idézzünk a Magyar Élet 1944. januári számából, az utolsó számból, mely még 
az én szerkesztésemben jelent meg. Pálóczi Horváth Lajost én kértem meg г Milyen legyen 
a mi szocializmusunk? c. cikkének megírására. Pálóczi Horváth Lajos ugyanis a lap 1943. 
novemberi számában „Tojástánc a szocializmus körül" c. cikkében élesen bírálta a szoci-
alizmus nevével visszaélő különféle politikai mozgalmakat. Ez a cikke nagy vihart kavart. 
Én úgy láttam, hogyha bíráljuk azt, ami szerintünk nem jó, azt is meg kellene monda-
nunk, hogy mit tartunk jónak, milyen legyen a mi szocializmusunk. A cikket előzőleg 
alaposan megbeszéltük, most ebből a cikkből idézek: 

„Semmiképpen ne legyen szobatudósok lombikban kotyvasztott, s az eleven életen 
erőszakot tevő doktriner rendszere, hanem a magyar élethez simuló, a rejtett népi erők 
kibontakozását minél jobban biztosító rugalmas irányzat. 

A szocializmus lényeges alapelveiből természetesen nem szabad engedni, nevezetesen 
abból, hogy 

1. a termelés célja ne a nyereség legyen, hanem a szükségletek kielégítése, 
2. szűnjék meg a társadalom egészségtelen osztálytagozódása, azaz minden foglalkozá-

si ág a lehetőség szerint egyformán részesüljön az anyagi és szellemi javakból. 
Viszont a szocializmus megvalósításának a gyakorlatban módosulnia, differenciálódnia 

kell a fő termelési ágak művelőinek igénye szerint. /Mert reménytelen vállalkozásba fog 
az, aki a tömegeket akaratuk ellenére akarja boldogítani./ Nem szabad például a paraszt-
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ságra ugyanolyan üzemi módszereket és életformát ráerőszakolni, mint amilyenre az ipari 
munkásság többsége vágyik . . . 

A magyar paraszt sajátos kultúrával rendelkező ős-képlet, — az ipari munkás viszont 
civilizációs képződmény. 

Az öntudatos ipari munkás általában a termelőeszközök kollektivizálását szeretné 
elérni, oly módon, hogy a termelésbe és a bérek és árak alakulásába megfelelő beleszólása 
lehessen megbízottjai útján. Hogy megélhetése ne legyen a gazdasági konjunktúra szeszé-
lyeinek függvénye, s hogy az emberi életszínvonal megközelítéséért ne legyen kénytelen 
újra meg újra késhegyig menő harcot folytatni a magánvállalkozók profitéhségével. 

Szóval, hogy a munkás ne legyen a termelés szolgája, hanem a termelés szolgálja őt. 
A nagyiparban tehát a kívánatos irányzat a kollektivizálás /vagy ha jobban tetszik az 

államosítás/ felé mutat. . . 
Természetesen nemcsak az iparban, hanem a kereskedelemben is minél kisebb területre 

kell csökkenteni a magánvállalkozást.... 
Egészen más megoldást kell alkalmazni a mezőgazdaságban. A tízmilliós magyar 

paraszti tömegek gondolatvilágában ugyanis — ellentétben az ipari munkássággal — kitép-
hetetlenül bele van gyökerezve a föld egyéni birtoklása utáni vágy. Éspedig nemcsak a 
kisgazda réteg, hanem a jóval nagyobb számú mezőgazdasági proletariátus lelkében is. A 
föld-éhség nem legenda.. . 

Falun tehát ne a kollektivizálás legyen az irányzat, hanem a földreform, meg a termelő 
és értékesítő szövetkezet. /Persze itt az alulról kiinduló paraszti szövetkezés legyen az 
eszmény, mint pl. a galántai Hanza . . . / 

A mezőgazdasági termelésnél mindenképpen meg kell szívlelni Adorján János mélyre-
ható megállapításait a „külső és belső termelési körökről". A külső körökben termelő-
szövetkezet formájában folyik a gabonatermelés tervgazdálkodás alapján, — a belsőkben 
pedig gyümölcs- és zöldségtermesztés, baromfinevelés és belterjes állattenyésztés magán-
gazdasági alapon. 

A magyar szocialista állam művelődési politikáját igen könnyű körvonalazni: a népi 
kultúrát kell az egész nemzeti művelődés alapjává tenni. Amit Bartók, Kodály és tanítvá-
nyai elvégeztek a zene területén, azt folytatni kell a kultúra minden ágában. [ • • •] 

Szóval röviden összefoglalva a dolgot: városban kollektivizálás, falun földreform. így az 
ipari munkásság és a parasztság érdekei, amelyek ma még sok tekintetben ellentétesek, 
már a megvalósulás kezdetén azonosulnának . . . 

[...] 
A földreform megszünteti a szervezetlen falusi proletárság városbaözönlését, sőt vissza-

özönlést fog eredményezni, s így — megszűnvén a munkapiacra gyakorolt rettentő 
nyomás, - hamarosan emberibb munkabérek alakulhatnak ki." /19-20. lap/ 

Szólnunk kell néhány szót az általam szerkesztett utolsó szám „őrálló"-járól, a kritikai 
rovatról. Féja Géza ismerteti Kovai Lőrinc második regényét, a „Vadvíz" címűt, 
Dömötör Sándor dr.Vámos Ferenc: „Kozmosz a magyar mesében" c. művének I. köteté-
vel foglalkozik tudományos alapossággal. Száj Rezső Giono írói jelentőségét elemzi „Sar-
jú" c. regénye kapcsán, Kristó Nagy István: „Ésszel élő író" címmel Sőtér István: „A 
templomrabló" c. regényéről ír. Azután ismét Szij Rezső következik, Illyés Gyula: „Válo-
gatott versek" c. kötetét ismerteti. Végül Kiss Gyula ír Ferdinándy Mihály: „Mi magya-
rok" c. könyve kapcsán „A történelem védelmében" megszívlelendő sorokat. 
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Kiss András Ibsen: „Ha mi holtak feltámadunk" c. drámájáról, ill. annak a debreceni 
Csokonai Színház kamaraszínpadán bemutatott előadásáról számol be, Pálóczi Horváth 
Lajos pedig három magyar filmmel foglalkozik. Ezek: Kerek Ferkó, Rákóczi nótája /а 
kísérőzenét Farkas Ferenc írta/ és az Arany Páva. Végül a „Szita" rovatban Csányi László 
„Levelét" olvashatjuk a polgári és népi irodalomról. 

A felületes összehasonlításból is egyértelműen kitűnik, hogy a Magyar Élet 1938 
márciusa óta 1944 januárjáig nagy utat tett meg. Sokkal tartalmasabb, színvonalasabb 
lett, és ugyanakkor nagy lépéseket tett balfelé a haladás irányába. /Ebben persze nagy 
szerepe volt a szerkesztőtársamnak, Kristó Nagy Istvánnak is./ És éppen ekkor, vagy 
éppen ezért a lap gazdái leváltottak a felelős szerkesztői posztról Vajon miért? Erre még 
visszatérünk, előbb azonban tekintsük át a két szám közötti kb. hat év termését, küzdel-
mét, eredményeit. Nézzük meg, kik írtak a Magyar Élet közbeeső hatvankilenc számába. 

Először a népi írók nagy nemzedékét vegyük számba. Megjelent a lapban ebben az 
időszakban Barsi Dénes 18, Darvas József 3, Erdélyi József 22 írása /ebből 20 vers/, Féja 
Géza 12, Kádár Lajos 4, Karácsony Sándor 3, Kodolányi János 39, Kovács Imre 1, 
Németh László 15 írása, Sértő Kálmán 2 verse, Sinka István 36 írása /ebből 28 vers/, 
Szabó Lőrinc 4 verse, Szabó Pál 2, Tamási Áron 1 és Veres Péter 22 írása /ebből 2 vers/. 
Rögtön szembetűnik, hogy legtöbbet Erdélyi József, Kodolányi János, Németh László, 
Sinka István és Veres Péter írtak a lapba. 

A népi írók közül ketten nem írtak a Magyar Életbe : Erdei Ferenc és Illyés Gyula, de 
mindkettőjük műveivel sokat foglalkoztunk. Erdei Ferencet teljesen a magunkénak vallva, 
Illyés Gyulát időnként bírálva. 

Ide kívánkozik egy részlet Veres Péternek Erdei Ferenc: Magyar Város c. művéről írt 
kritikájából: „Erdei Ferenc most ismét egy olyan területen hámozta ki az igazságot és a 
magyar lényeget, amelyre nem is igen gondoltunk, ki hitte volna, hogy a magyarság 
település-szervezete ennyire eredeti, ennyire a magyar múltból ered. . . . Azt már régen 
láttam, hogy a magyar parasztság nagy történelmi mozgalmai mind a múltban, mint ma 
azokon a vidékeken bontakoztak ki, ahol a parasztság nagyobb közösségekben él, ahol 
osztályszerű rétegződése van. . . . Nemcsak a legöntudatosabb paraszt-rétegeket termelték 
ki az alföldi mezővárosok, hanem természetszerűleg a parasztság országos jelentőségű 
vezető egyéniségei is csak ezekben a nagyobb közösségekben nevelődhettek ki." /1939. 
július, 22. lap./ 

És még egy idézet Koczogh Ákos könyvismertetéséből /Erdei Ferenc: A magyar 
paraszttársadalom, Franklin/ „Az utolsó húsz esztendő egyik legjelentékenyebb magyar 
könyve Erdei Magyar Városa volt. Már régen le kellett volna fordítani a világnyelvekre, s 
lényegére az iskolákban is rászánhatnának legalább két órát földrajzi, vagy akár történelmi 
stúdiumainkból. . . . Felbecsülhetetlen az értéke annak, amit ott az egymást kiegészítő s 
egymás mellé rendelt város-tanya elvben, a magyar mező- és kertvárosokról í r . . . 

A Futóhomok, Magyar Város, Magyar falu, Parasztok szerzője most új könyvvel jelent-
kezett. Érdekes már az is, ahogy egy ilyen könyv születik, kapa és kemence között. Erdei 
ugyanis nem szakított a paraszti életformával s doktorátusával a zsebében éli közösségé-
nek sorsát: nyáron a mezőn, télen könyvei között. A magyar paraszttársadalmat tehát 
belülről s nem felülről nézi. [ . . . ] Ez adja meg tudományos nyugalmát és hitelét. [ . . . ] " 
/1941. december, 15. lap/ 
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Az eddig felsorolt népi írók sorát ki kell egészíteni - a sok közül — még egy-két névvel. 
A népi mozgalomhoz kapcsolódó alábbi írók, szakírók, publicisták is gazdagították a lap 
színskáláját : 

Bakó József, Gulyás Pál, Kopré József, Pákozdy Ferenc, Takáts Gyula, Tóth Endre — 
Bodnár István, Kárász József, Tatay Sándor — Dömötör Sándor, Kovács László, László 
Gyula, Luby Margit, Szűcs Sándor, Vargha László, — Antal Dezső, Boromisza Tibor, 
Büky Béla, Fáy Aladár, Kádár Zoltán, Karay Gyula, Litkey György, Nagy Zoltán — Ádám 
Jenő, Bartók János, Endre /András/ Béla, Farkas Ferenc, Vass István, Veress Sándor, — 
Gombos Gyula, Gulyás Gábor, Németh Antal, Patkós György — Fábián Dániel, Jócsik 
Lajos, Kazi /Dávid/ László, Matolcsy Mátyás, Móricz Miklós, Németh Imre, Somogyi Imre 
— Hajdú Péter, Juhász Géza, Kanyar József, Pap Béla, Simándy Pál, Szende Aladár, — 
Banda Kálmán, Mikecs László — azután az erdélyiek, felvidékiek, délvidékiek: Asztalos 
István, Balázs Ferenc, Bözödi György, Szabédi László, Tompa László, Vita Zsigmond — 
Brogyányi Kálmán, Féja Tibor, Ölvedi János, Zathureczky Gyula — Csuka Zoltán stb. stb. 

És a mesterek? Áprily Lajosnak 2 verse, Móricz Zsigmondnak 2 írása és Szabó Dezső-
nek 8 eredeti írása jelent meg. A 60 éves Szabó Dezsőt 1939. május 23-án ünnepeltük a 
Városi Színházban. A Magyar Élet következő, júniusi száma Szabó Dezső-szám volt. 

Vajon munkásírók írtak-e a lapba? Mindenekelőtt Nagy Istvánt kell említenem, aki két 
elbeszélést és 1 regényrészletet adott át a lapnak közlésre. Rideg Sándor, Kovai Lőrinc 
regényeit ismertettük, írtunk Kassák Lajosról és műveiket propagáltuk. József Attiláról 3 
cikk is jelent meg a lapban. 

Idézzünk Kodolányi János: „József Attiláról" c. írásából: „József Attila vaskos vers-
kötete fekszik előttem. Egy rövid élet műve egyetlen, impozáns könyvben. Olyan, mint 
valami zárókő, amely egy sírboltra borul, de amely alól naponként újra meg újra kikél és 
ragyogva szárnyat bont a szellem. Lehetetlen megrendülés nélkül kézbe venni, lapozni, 
olvasni. A költő, aki ott roncsolta szét petőfies fejét a vasúti síneken, gúnyoros-megvető 
mosolyával tekint rám, aki közelről is jól ismertem őt, verse hangjai eleven hangokká 
válnak a fülemben, egy-egy hangsúlya mellett látom heves, ellentmondást nem tűrő gesz-
tusait is. Ismét egy könyv és ismét egy sir, ahová vezekelni járhatunk." /1938. szeptember, 
10. lap/ 

Azt mondottuk, hogy a Magyar Élet a teljes népi irodalom lapja volt. Lehetséges-e a 
Darvas József és mondjuk Erdélyi József közötti különbségeket elvszerűen áthidalni, 
ugyanabban a lapban mind a kettőt megszólaltatni anélkül, hogy ez a lap egységes szemlé-
letének rovására menne. Sokan azt mondják, hogy a népi írók legföljebb a nagybirtok 
felosztásában értettek egyet. Véleményem szerint még nagyon sok mindenben. Mind-
nyájan egyetértettek abban, hogy a legigazságosabb és a legelvszerűbb lenne az etnikai 
határoknál kialakítani az országhatárokat. így érvényesülhetne leginkább a népek önren-
delkezési joga. Egyik nép se üljön a másik nyakára. Ugyanakkor mindnyájan a Duna-
menti kis népek testvéri barátságát, együttműködését vallották. Gondoljunk csak a harma-
dikutas Sinka István szép versére, mely éppen a Magyar Életben jelent meg először: 
„Kicsi nép nagy bánattal. Egy hang a szlovákokhoz." /1938. december/ 

A népi írók kivétel nélkül mind egyetértettek azzal a 12 ponttal, mely a Márciusi Front 
1937. március 15-i zászlóbontásakor a Múzeum-kertben Kovács Imre szájából elhangzott. 
A 12 pont ebben a fogalmazásban kifejezetten harmadikutas program. A harmadik út 
sokféle változatából egy. Ugyanaz, amit az 1943. évi nagy Szárszói Konferencián Németh 
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László és pár hónappal korábban a Magyar Élet hasábjain Sinka István fogalmazott meg. 
/Két kő között, 1943. június/, ill. Féja Géza fejtett ki /А magyar vonal, 1943. augusztus/. 

A szélsőjobboldal „A Nép" c. hetilapja azonnal megtámadja Sinkát és Féját. If j . Illés 
József az 1943. június 17-i számban Sinkát, dr.Vágó Pál pedig Féját az 1943. augusztus 
19-i számban — élesen és gúnyosan. 

Hogy a népi írók mindegyike egyetértett a Márciusi Front 12 pontjával, az kitűnik a 
Bartha Miklós Társaság választmányának egyhangú határozatából. A Márciusi Front 
zászlóbontása után ugyanis az 1936 végén újjászervezett Bartha Miklós Társaság vezetői 
összehívták a választmány ülését. Ott voltak - Sértő Kálmán kivételével - mind a fel-
sorolt népi írók, akik a Magyar Életnek rendszeresen, vagy olykor-olykor verset, elbeszé-
lést, regényt, ill. drámarészietet, cikket, tanulmányt, esszét, ill. kritikát adtak. De ott volt 
Erdei Ferenc is. A Társaság vezetői: Németh Imre elnök, dr. Bodor György ügyvezető 
elnök és én, a főtitkár együttesen azt javasoltuk, hogy a Bartha Miklós Társaság csatla-
kozzék a Márciusi Fronthoz. A javaslattal a választmány minden tagja egyetértett. A 
Társaság egyhangú lelkesedéssel hozott határozattal csatlakozott a Márciusi Fronthoz. A 
népi írók időnként élesen vitáztak, marták egymást, de ezek a viták sohasem érintették az 
olyan állásfoglalásokat, mint amilyeneket a Márciusi Front 12 pontja fogalmazott meg. 
Sőt még másban is egyetértettek. Mindegyikük egyetértett pl. abban, hogy „A népi kul-
túrát kell az egész nemzeti művelődés alapjává tenni Amit Bartók, Kodály és tanítványai 
elvégeztek a zene területén, azt folytatni kell a kultúra minden ágában." 

Más kérdés persze, hogy ezt a közös elvi politikai programot hogyan lehet megvalósí-
tani. Azok, akik - hacsak átmenetileg is - vagy végső elkeseredésükben a jobboldali 
politikai pártok felé tájékozódtak, nyilvánvalóan hamis úton jártak. Mégis nem mond-
hattunk le róluk. Ahogy visszaköveteltük a forradalmi versek korábbi szerzőjét, Sértő 
Kálmánt is. Megjegyzendő, hogy a „baloldali" pártok mindegyike sem szolgálta egyér-
telműen a magyar nép érdekeit. 

Hogy Sértő Kálmán elkeseredetten a nyilasoknál kötött ki és Erdélyi József, a népi 
irodalom megindítója - velem is élesen szembekerülve - egy időben Imrédyékhez sodró-
dott, abban a baloldal is hibás volt, éspedig nem is kicsit. És abban is, hogy az ipari 
munkástömegek és a földműves szegénység a szélsőjobboldali radikalizmus tömegbázisa 
lett a legkritikusabb időkben. De ahogy ezekről a munkás és szegényparaszti tömegekről 
nem mondhattunk le, nem mondhattunk le Erdélyi Józsefről sem. Az a híd, amely a népi 
írók kézfogója során /Kállai Gyula szerint/ balról jobbfelé vezetett, visszafelé: jobbról 
balra is járható volt. Sokan így találtak vissza a haladás útjára. Megvették pl. a Magyar 
Életet Erdélyi József egy verséért, vagy mondjuk Kodolányi egy cikkéért és azután elolvas-
va az egész számot végül Erdei és Darvas írásánál, műveiknél kötöttek ki. 

A Magyar Életnek nagy szerepe volt abban, hogy a magyar értelmiség és főként az 
egyetemi és a főiskolai ifjúság szembefordult a hitleri imperializmussal és hazai kiszolgáló-
ival 

Idézzünk Pintér István „Haladó egyetemi hallgatók mozgalma a szovjetellenes háborúk 
idején" c. tanulmányából: „A Turulban gyülekező ellenzék rendelkezésére állt a Fitos 
Vilmos által szerkesztett náciellenes beállítottságú lap, a Magyar Élet." /А haladó egye-
temi ifjúság mozgalmai Magyarországon 1918-1945. Kossuth, 357. lap/ 

A Magyar Élet fokozatos balratolódása igen nagy és hosszantartó küzdelem eredménye 
volt. És ebben a küzdelemben hosszú ideig a népi írók kivétel nélkül mind mellettem 
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állottak. Azok is, akik nem tudtak semmit a Honszeretet és Szabó Lajosék szerepéről. 
Szabó Lajosék különben egy idő után már csak utólag mondtak véleményt az egyes 
számokról, sőt többnyire csak Szabó Lajos egyedül beszélte meg velem ezeket a kérdé-
seket. De voltak komoly összecsapások is. Elmondok egy jellemző példát. Mikor gróf 
Csáky külügyminiszter meghalt, már készen volt a Magyar Élet legújabb száma, ill. a 
kiszedett szöveg betördelve revízióra várt. Bementem a nyomdába és ott találtam Szabó 
Lajost. Kissé zavartan fogadott, mondván: úgy gondolta, hogy írni kell valamit Csáky 
halála kapcsán, hiszen ő derekasan kiállt a német hódítással szemben, nagy érdemei 
vannak a „jugoszláv—magyar örök baráti szerződés" megkötésében. És hát Csáky magyar 
ember volt. Ezért ő megírta a cikket, már ki is szedette és betette az első oldalra, termé-
szetesen kidobva azt az írást, mely addig ezen a helyen volt. 

Én erre nagyon nyugodtan, de rendkivül határozottan a következőket mondottam: 
„Kedves Lajos Bátyám! A Magyar Élet nem a magyar grófok, hanem a magyar nép lapja. 
A vezető cikk cseréjével nem értek egyet. Te rendelkezel a lappal, végső fokon keresztül-
viheted az akaratodat, de akkor vedd le a nevemet a lapról." Szabó Lajos nyelt egyet és 
végül engedett. A lap az eredeti szöveggel jelent meg. Persze időnként alkalmazkodnom is 
kellett, de végeredményben fokról fokra a saját álláspontomat érvényesítettem. Mindez 
csaknem öt éven keresztül sikerült. A 6., az 1943-as évben kiéleződtek az ellentétek. 
Szabó Lajos 1943 januárjában megalakította a Magyar Irodalompártoló Társaságot. 
Valamiféle ellen-Baumgarten-alapítványt létesített. Németh Imre a Magyar Élet 1943. 
januári számában „Új magyar Maecenas" címen cikket írt erről az alapításról. Az 1943-as 
évben az első összeütközésem Szabó Lajossal abból adódott, hogy nem voltam hajlandó a 
Magyar Irodalompártoló Társaság ügyében általa kibocsátott körlevelet a Magyar Életben 
közzétenni. A körlevél jobboldali frazeológiával megírt erősen zsidóellenes szövegű volt. 
Én akkor a zsidóüldözések idején ezt felháborítónak tartottam. /А Magyar Út interjúvá 
átalakítva közölte a körlevél szövegét./ 

Azután lebonyolódott augusztusban a Szárszói Konferencia. Szabó Lajosék részletes 
tájékoztatást kaptak az ott lefolyt vitákról, és tőlem mint szerkesztőtől azt várták, hogy 
a Magyar Élet következő számában élesen ítéljem el a szárszói baloldal. Erdei Ferencék 
frontját. En ezt kereken megtagadva, tárgyilagos glosszában számoltam be a Szárszói 
Konferenciáról. /А Magyar Út ugyanakkor határozottan állást foglalt Erdeiékkel szem-
ben./ Ezután azt követelték, hogy a Szárszói Konferencia főrendezőjét, Püski Sándort 
támadjam meg, megtagadva vele minden korábbi kapcsolatomat. Én erre sem voltam 
hajlandó. Mindössze annyit tettem, hogy a lap 1943. decemberi számában dr. Püski 
Sándorral egyetértésben kijelentettem: hogy „. . . egyfelől a Magyar Élet nemzetpolitikai 
szemle szerkesztősége és kiadóhivatala, — másfelől dr. Püski Sándor magánvállalkozása 
/Magyar Élet Könyvkiadó Vállalat/ között semmiféle üzleti kapcsolat nincs". Az eszmei, 
politikai kapcsolatról nem szóltam, azt nem tagadtam meg. Ez persze Szabó Lajosékat 
nem elégítette ki. 

A Magyar Irodalompártoló Társaság 1943. december 10-én megtartott választmányi 
ülésen kiosztotta az 1943. évi irodalmi díjakat. Erről a következő, januári számunkban 
csak néhány mondatban emlékeztünk meg. Nem „szerkesztés-technikai okokból", hanem 
azért mert a díjazottak névsorát nem tartottam teljesnek. Azt reméltem, hogy a névsort 
még ki lehet egészíteni, hiszen a rendelkezésre álló 60 000.-pengőből csak 41 500 . -
pengőt osztottak ki. Hiányoltam, hogy a népi írók balszárnyából senki sincsen a dijazot-
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tak között. Persze lehet, hogy egyikük-másikuk valamilyen megfontolásból el sem fogadta 
volna. A legbaloldalibbak a díjazottak közül Asztalos István és Szabó Pál voltak, de nem 
találtam közöttük sem Veres Pétert, sem Darvas Józsefet, nem is szólva Erdei Ferencről 
vagy Nagy Istvánról. Közbelépésem nem járt eredménnyel. 

S végül az 1944. évi januári számban megjelent Pálóczi Horváth Lajos cikke: „Milyen 
legyen a mi szocializmusunk? " Ezzel messzebb mentem, mint eddig bármikor. Szabó 
Lajosék ezt a lépésemet már nem voltak hajlandók elnézni. És még valami. Mondottam, 
hogy a fő erősségem a népi írók szolidaritása volt. E tekintetben is megváltozott a helyzet, 
így pl. Kodolányi János sem értett egyet Pálóczi Horváth Lajos cikkének közlésével. 
Szabó Lajoséknak ebben a helyzetben nem kellett attól tartaniok, hogy a népi írók 
leváltásom után hátat fordítanak a Magyar Életnek. Az új szerkesztő: Szíj Gábor /Szíj-
gyártó László/ a Magyar Élet régi munkatársa, minden tekintetben alkalmasnak látszott 
arra, hogy a szerkesztés munkáját tőlünk átvegye. Szíj Gábor eleget tett Szabó Lajosék 
legfőbb kívánságainak. \Eleget kellett tennie, mert különben nem vehette volna át a 
szerkesztést.I A februári számban közölte a Magyar Irodalompártoló Társaság díjazotta-
inak névsorát. Püski Sándor „Szárszó" kötetének megjelenése kapcsán visszatért a Szár-
szói Konferenciára és élesen állást foglalt Erdeiékkel szemben /Szende Aladár: „Szárszó: 
Peripatetikus iskola vagy propaganda-tábor"/. Ebből idézett azután Darvas József a Szár' 
szói Konferencia 30. éves jubileumán ünnepi beszédében. A Magyar Élet nem közölte a 
továbbiakban a Püski-féle Magyar Élet Könyvkiadó Vállalat kiadványainak hirdetését. 
Engem annak rendje és módja szerint elbúcsúztatott az új szerkesztő, egyébként a lapot 
az új idő körülményeinek figyelembevételével /a hamarosan bekövetkezett német meg-
szállás/ nagyon elvszerűen és színvonalasan szerkesztette. Szíj Gábor szerkesztése idején a 
lap talán kevésbé volt harcias, de kiegyensúlyozottabb és egyenletesebb. A lap munkatár-
sai között új nevek is tűnnek fel. így pl. Fülep Lajos, Kormos István, Kovács Endre, 
Szentiványi Kálmán, Vatai László. Viszont nem találjuk közöttük pl. Juhász Géza és 
Veres Péter nevét, Pálóczi Horváth Lajosét sem és a német megszállás után Kodolányi 
János sem írt többet a lapba. A lap a Szálasi-féle hatalomátvétel után megszűnt. 

A Magyar Élet tehát 1936 októberétől 1944 októberéig jelent meg. A kilenc évfo-
lyamban a 94 szám összes oldalszáma 2222. ,,Az egyes számok terjedelme 1936—37-ben 
24, 1938. január 1-től 1939 szeptemberéig 32 oldal volt. Az 1939. szeptemberi szám 
elkobzását követően a terjedelem 16 oldalra csökkent." /Az adatok Hartyányi István 
repertóriumából./ 

1941 novemberében és decemberében a Magyar Életben Pálóczi Horváth Lajos élesen 
bírálta Oláh Györgynek egy cikkét, mely az Egyedül Vagyunk júliusi számában jelent meg, 
és melyben a cikk szerzője „elállatiasodott hordáknak" nevezte legközelebbi rokonainkat, 
a cseremiszeket, általában élesen kifogásolva, hogy a szovjet állam vezetésében egyre 
nagyobb szerepet kapnak az uralaltáji „hordaléknépek". 

Az első cikk megjelenése után felhívott telefonon Ullein-Reviczky Antal, a Külügy-
minisztériumi Sajtóosztály akkori vezetője és gratulálva Pálóczi Horváth Lajos cikkéhez 
megkérdezte: nem kívánjuk-e a Magyar Élet terjedelmét 16-ról 32 oldalra felemelni. Én 
erre elmondottam, hogy eredetileg 32 oldalas volt a folyóiratunk, és az eredeti terjedelem 
visszaállítását örömmel vennénk. Ullein-Reviczky ezt megígérte. Kb. másfél év telt el 
ezután, de végül is 1943 májusában megkaptuk az engedélyt és a júniusi számunk már 
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ismét 32 oldalas terjedelemben jelenhetett meg. 1944 augusztusától újabb rendelkezésre 
24 oldalra kellett a terjedelmet lecsökkenteni. 

Azt írják egyes lexikonok és történelemkönyvek, hogy a Magyar Élet szélsőjobboldali 
lap volt. Gondolom, már az eddigiek is egyértelműen megcáfolják ezt a meghatározást. A 
Magyar Élet mindig németellenes volt, a magyarországi szélsőjobboldal pedig egyértel-
műen németbarát. Matolcsy Mátyásnak azért kellett 1938 novemberében a főszerkesztői 
poszttól megválnia, mert föladva korábbi politikai irányvonalát, a szélsőjobb felé tájéko-
zódott. Én magam beszéltem meg vele ezt a kényes kérdést. 

Még főszerkesztője volt a lapnak Matolcsy, amikor dr. Kémeri Dezső főorvos, Szabó 
Dezső jóbarátjának és háziorvosának közvetítésével felkerestük a „mestert" a lakásán. 
Kémeri Dezső is jelen volt a beszélgetésen. Arra kértük Szabó Dezsőt, hogy írjon a Magyar 
Életbe egy cikksorozatot a hitleri német imperializmusról - mely Magyarország önálló 
államiságát veszélyezteti — és a német törekvéseket kiszolgáló magyarországi szélsőjobb-
oldal áruló tevékenységéről. Szabó Dezső elvállalta a cikksorozat megírását. 1938 novem-
berében már meg is jelent az első írása. 1939 szeptemberében jelent volna meg az augusz-
tusban megkezdett „Az őrtoronyról" c. írásának második része. De ezt a számot elkoboz-
ták. Az ügyészség vádat emelt Szabó Dezső ellen, ellenem és a Jövő Nyomdaszövetkezet 
felelős vezetője ellen. A pert ugyan megnyertük, a Tábla végül is a vádat elejtette, de 
Szabó Dezső cikksorozata ezzel megszakadt. Budai Balogh Sándornak, a kitűnő Szabó 
Dezső-kutatónak köszönhető, hogy Szabó Dezsőnek ez az elkobzott írása előkerült. A 
cikk a Németországhoz való viszonyunkkal, a német kisebbségünk kérdésével és a szociális 
megújhodás problémáival foglalkozott. 

Egy folyóiratra azok az írások is jellemzőek voltak, melyeknek megjelenését - részben 
vagy egészben - a cenzúra nem engedélyezte. Az 1939. szeptemberi szám elkobzása után a 
következő számokban hat cikk „ablakosan" jelent meg. /А cenzúra egyes részeket törölt./ 
1940 őszétől kezdve ilyen esetekben is az egész cikk a cenzúra áldozata lett. A Magyar Élet 
ezeknek a cikkeknek megjelenése esetén természetesen még progresszívebb lap lett volna. 

Végül idézzünk néhány sort a szintén szélsőjobboldalinak deklarált Sinka Istvánnak a 
Magyar Élet 1943. júniusi számában „Két kő között" c. írásából: „Az idei télutón a 
lakásomon felkeresett egy fiatalember. . . Megmagyaráztam neki, hogy velem bajos dolog 
lesz egy nevezőre jutniok, mert én nem értek egyet a párttal . . . , annak zöld jegyeivel, 
szemléletével, a vezetőit nem tartom alkalmasnak arra, hogy a százbajú magyar problémát 
megoldhatnák, szelleme nem magyar ösztönökből táplálkozik, a népi szólamai műrosto-
sak, s főleg rémít az idegensége. A Hűség Házát a néptől igen távolinak érzem. Nincs 
otthona benne a magyar sorsnak."/16. lap/ — /Sinka István egyébként a Magyar Élettel 
párhuzamosan szintén jobbról balfelé haladt./ 

írják és mondják a Magyar Életről, hogy nacionalista lap volt. Hogy erre válaszol-
hassunk, azt kell előbb tisztázni, hogy mit értünk nacionalizmuson. Ha a magyarsághoz 
való hűséget, akkor nacionalisták voltunk, ha a nemzetiségek elnyomását vagy az etnikai 
határokon túl terjedő hatalmi törekvéseket, akkor nem voltunk azok. 

A magyar sajátosságokhoz való ragaszkodás az egész emberiség érdeke is. Ebben a 
tekintetben teljesen egyetértek Babits Mihály alábbi soraival: „ . . . egy nyelv, egy nemze-
tiség halála egy lélek halálát jelenti. Nem épp nacionális érzésről van itt szó, s szinte azt 
mondhatnám, amit Illyés: bármely nemzet kiveszése ilyen tragikus görccsel markolná 
szívemet. S azt, amit Széchenyi: mindig méltó feladat egy nemzetet megmenteni az 
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emberiségnek. Egy színt a csokornak, egy hangot a koncertnek." /Arcképek és tanulmá-
nyok, 129. lap / 

A Magyar Élet a népi írók legnagyobb példányszámban megjelenő, legnagyobb hatású 
havi folyóirata volt. A lapban igen sok jelentős értékű írás jelent meg. Olyan írások, 
melyek ismerete nélkül hiányos a képünk a kor irodalmáról, s általában művelődéséről, de 
még a politikai mozgalmairól is. 

Miért kell ennek a nemzetpolitikai és 1938 elejétől kezdve egyre inkább irodalmi 
szemlének és testvérlapjának, a Magyar Útnak egyes könyvtárakban a zárt anyagban rejtve 
lenniök? Meg vagyok győződve arról, hogy itt az ideje a korábbi és akkor is helytelen 
döntés felülvizsgálatának. 

A Magyar Élet végső soron a népfront-gondolat lapja volt„ annak ellenére, hogy a 
teljes népfrontnak csak egy szakaszát fogta át .Nagy értelmiségi tömegeket szabadított fel 
a hitlerizmus és általában a fasizmus igézete alól és tartott meg a magyar nép oldalán a 
legkritikusabb időkben. Hatni tudott ezekre a tömegekre, mert ismerte azokat és élő 
kapcsolatot tudott tartani velük. 

Ma már általánosan elismert, hogy az 1943-as nagy Szárszói Konferencia történelmi 
jelentőségű, népfrontos találkozó volt. /Veres Péter „Szárszó" c. művében egyértelműen 
kijelenti, hogy ez a konferencia: „az első igazi népfront találkozó volt."/ A Szárszói 
Konferencián felszólaló, vitatkozó, verseiket felolvasó írók mindnyájan írtak a Magyar 
Életbe — a többségük rendszeresen — kivéve Erdei Ferencet, de erről már volt szó. És az 
is tény, hogy a Magyar Életbe nem író népiek: Illyés Gyula, Szabó Zoltán és Sárközi 
György a Szárszói Konferencián sem vettek részt. így amennyiben az 1943-as Szárszói 
Konferencia, — melynek az elmúlt évben ünnepeltük 40 éves évfordulóját — népfron-
tos találkozó volt, a Magyar Élet folyóirat is a népfront szolgálatában állott. 

A Magyar Élet jelentőségét 1942-től kezdve még az is növelte, hogy a népi írók 
korábbi lapjai ebben az évben megszűntek. Móricz Zsigmond halálával megszűnt a „Kelet 
Népe". S ugyancsak Móricz halála után a népi írók és Zilahy Lajos kapcsolata is lazábbá 
vált, a népi írók ezután már nem írtak Zilahy „Híd"-jába. A „Válasz" már 1938-ban 
megszűnt, ill. beolvadt az akkori Kelet Népébe. A debreceni „Tiszántúl" c. napilap is csak 
1942-ig szolgálta a népi írók mozgalmát. így hát a népi irodalom nagy folyóiratai közül 
már csak a Magyar Élet és testvérlapja: a Magyar Út maradt meg. A „Magyar Csillag" — 
bár népi írók is írtak bele — az Uj Magyar Lexikon szerint is „a Nyugat utódjának 
tekinthető". 

Az általam vezetett nagy létszámú diákellenállási mozgalom illegálisan megjelenő lapja 
1944 szeptemberétől: „Szabad Élet". A név egyértelműen a Magyar Életre utal. A 
Magyar Élet 1944 őszén megszűnt, de Szabad Élet néven még november végéig tovább 
élt. 1945-ben aztán megszületett a szabad és független /tehát magyar/ életet biztosító 
Magyarország. 
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ARCKÉP 

ERDÖDY EDIT 

VÁZLAT MOLNÁR FERENCRŐL 

A század első harmadában a magyar dráma és a magyar színpad legnagyobb és leghatá-
sosabb alakja Molnár Ferenc. Ez még akkor is így van, ha ezzel az egész drámairodalmun-
kat is minősítjük - s nem a legkedvezőbben. Viszont a drámairodalom állapotáért, a 
fejlődés megrekedéséért Molnárt felelőssé tenni — mint ahogyan ezt Osváth Béla tette1 -
értelmetlen dolog volna. 

A századforduló és a századelő a magyar kultúrában szinte minden területen megúj-
hodást hozott; irodalomban, zenében, filozófiában egyaránt. A hirtelen fellendülés, a 
művészeti forradalom a drámairodalmat sem kerülhette el; noha ez a műfaj korántsem 
ment át olyan forradalmi átalakuláson ebben az időszakban, mint például a líra. Lukács 
György méltán marasztalja el az egész magyar drámairodalmat A modem dráma fejlődésé-
nek története című munkájában : „A legutolsó évek folyamán sok fontos változás történt 
a magyar irodalomban. Oly sok — részben tehetséges - író lépett fel, mint már nagyon 
régen nem, főleg a lírában és a novellában. Regényt ez az irodalom még nagyon keveset 
produkált, tudományt, filozófiát alig; drámát egyáltalán nem."2 

A dráma fejlődésének bizonyos fokú megrekedését, illetve a többi műfajtól eltérő 
irányú fejlődését részben a műfaj sajátosságaival magyarázhatjuk. A dráma ugyanis nem 
„tisztán" irodalmi műfaj; határeset. Míg a többi műfaj adekvát megjelenési formája a 
könyv, az írott szó, addig a drámáé a színpad, a színjáték. Ezt a tényt nem lehet figyelmen 
kívül hagyni a téma tárgyalásánál. A színpad törvényei nem azonosak az irodalom belső 
törvényszerűségeivel. Egyetlen mozzanatra szeretnék kitérni ezzel kapcsolatban: a befo-
gadó szerepére. A dráma sokkal közvetlenebb kölcsönhatásban van a befogadóval, azaz a 
közönséggel, mint a többi műfaj. Hogy ez a kölcsönhatás tulajdonképpen függőség, azt 
már Hegel is hangsúlyozta Esztétikájában: „Ez a közönség, amely mint kollektíva ilyen 
esztétikai ítéletre összegyülekezik, természetszerűleg nagyon vegyes , . . . ezért a költőnek a 
siker érdekében szüksége lehet esetleg arra is, hogy alantasabb fogásokkal éljen, és hogy — 
ha kell - szégyenlősség nélkül megsértse a valódi művészet tiszta követelményeit. Már-
most a drámaíró megvetheti a közönséget; így azonban épp legsajátosabb hatását te-
kintve téveszt célt."3 

Az író, a költő munkáját is befolyásolja a közönség, a kiadói viszonyok, a gazdasági 
helyzet stb. — de korántsem oly mértékben, mint a drámaíróét, akinek műve a színpadon 

1 Osváth Béla: A Molnár-legenda. Kritika, 1963/1. 4 0 - 4 6 
1 A modern dráma fejlődésének története. 1911. 597. 
3 Hegel,F.: Esztétika. Bp. 1979. 395. 
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elevenedik meg, tehát mozgásba hoz egy hatalmas, az irodalomtól független apparátust, és 
színpadi létének közvetlen bírája és meghatározó tényezője a közönség. 

Mindez a tárgyalt időszakban nagymértékben befolyásolta, alakította a drámaírást. A 
közönség ízlése ellen csak kevesen mertek fellázadni; s azok is csak részlegesen vagy 
ideig-óráig. „A színpad a máé, a jelené, a mindenkori közönség ízléséé. Jaj annak, aki 
nemcsak a közönség ízlése, de maga ellen a közönség ellen támad. Ezt tette Bródy Sán-
dor" - írta Ady Endre a Dada nagyváradi premierje után, 1902-ben.4 Bródy sem lázad-
hatott sokáig; a Tanítónőhöz két befejezést készített - az egyiket a közönség szája íze 
szerinti happy ending-gel. 

Molnár életművében is meghatározó szerepe van a közönség ízlésének. Nagy Péter 
Molnár-tanulmánya5 darabról darabra kimutatja, hogyan próbált volna Molnár újszerűt, 
merészet produkálni a színpadon, s hogyan engedett újra meg újra a közönség ízlésének, 
az elmaradt siker /vagy félsiker/ hatása alatt. Lengyel Menyhért vagy Bíró Lajos életműve 
is az alkotói megalkuvást példázza, mindketten feladták első műveik eszmei igényességét, 
gondolati mélységét, hogy kitűnő, de felszínesebb rutin-darabokkal biztosítsák a közönség 
tetszését, a sikert. 

Ez a közönség általi befolyásoltság, a színpadi siker mindent elsöprő szomja határozza 
meg a Molnár-életmű szerkezetét. Pályáján /ami drámaírói munkásságát illeti/ nehezen 
lehetne meghatározni a fejlődés, változás irányát; sőt fejlődésről sem igen beszélhetünk. 
Nyugtalan keresés, a megújulás, a változtatás fel-fellépő igénye után a már beválthoz való 
visszatérés — ez jellemzi a Molnár-darabok sorát. 

Az értékelés kérdései 

„Drámaíró zseni? A színpad zsenije? vagy a színi hatásé? tulajdonképpen nem is író, 
hanem zseniális rendező? egyik sem, csak nagyszerű üzletember, aki kis tehetségét határ-
talanul tudta kamatoztatni? vagy éppen a propaganda zsenije, aki szövetségeivel és 
ügyeskedéseivel tudta magát rákényszeríteni a közönségre, mely azt várta, hogy becsap-
ják? - a kérdéseket s az azokban megbúvó vagy megfogalmazott álláspontokat szinte a 
végtelenségig lehetne tágítani, sorakoztatni" — íija Nagy Péter említett tanulmányában.6 

Életében is volt része gáncsban s magasztalásban egyaránt - az utóbbi évtizedekben a 
gáncs a túlnyomó, noha az ellenkezőjére is akad példa. Tárgyilagos, elemző értékelést igen 
keveset találunk az életművel kapcsolatban — ilyen Nagy Péter tanulmánya, amely azon-
ban terjedelménél fogva csak vázlatos áttekintést ad az életműről. A magyar irodalom 
története V. és VI. kötete meglehetősen negatív képet fest Molnárról, noha technikai 
tudását, színpadi virtuozitását elismeri. Molnár azonban több volt színpadi mesterember-
nél; művész volt. Mint ilyent méltatta őt annak idején az iránta elfogultnak éppen nem 

4 Ady Endre: Színház. Bp. 1980. 56. 
s Molnár Ferenc. Nagy Péter: Drámai arcélek. Bp. 1978. 87 -124 . 
6 I.m. 87. 
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nevezhető Ady is, — nem rejtve véka alá azokat a buktatókat sem, amelyek a művészt 
fenyegették a színpad korabeli világában.7 Azt a tényt mindenesetre nem szabad figyel-
men kívül hagynunk, hogy Molnár a legismertebb magyar drámaíró külföldön, noha nép-
szerűsége erősen csökkent a két világháború közötti időszakhoz viszonyítva /különösen 
fontos ez egy külföldieknek szánt irodalomtörténet esetében; hiszen itt az a - ritka -
eset áll fenn, hogy az olvasónak esetleg már vannak előzetes ismeretei/. 

Molnár helye a drámairodalomban 

Ha megkíséreljük elhelyezni Molnárt a magyar és a világirodalom fejlődésének folya-
matában, szinte megoldhatatlan problémákba ütközünk. Az nyilvánvaló, és sokszor han-
goztatott tény, hogy a drámaírás technikáját a franciáktól tanulta; addig-addig fordított 
francia bohózatokat a Vígszínháznak, míg végül megírta a Doktor úr című fergeteges 
bohózatot. Ő is — akárcsak nemzedéktársai — a Sardou-féle drámatechnikát követte, 
melynek legsikeresebb korabeli francia képviselői Bataille és Bernstein voltak. De Molnár 
szinte mindent felszívott a kor drámaterméséből. Méltatói az őt ért hatásokat vizsgálva — 
a franciákon kívül, többek között Oscar Wilde, Arthur Schnitzler, Shaw, Hauptmann, 
Wedekind, Maeterlinck, Ernst Toller, Pirandello nevét említik. 

Molnár valóban sokat tanult a külföldi drámaíróktól; ez a sokféle hatás azonban — 
legjobb darabjaiban — eltéveszthetetlenül egyéni, egységes ötvözetként jelenik meg. S ez 
az ötvözet nemcsak egyéni, de sajátosan magyar is, pontosabban: budapesti, mint ahogyan 
azt Móricz Zsigmond is kinyilatkoztatta a nemzetietlenséggel gyakran, méghozzá a szélső-
jobboldal irányából vádolt Molnár védelmében. Budapesti az atmoszféra, a tónus, és 
amiről ritkábban esik szó, budapesti Molnár humora is, párbeszédeinek logikája, mond-
hatnánk úgy is: az az észjárás, amelyet hőseinek kölcsönöz. Ez a fajta humor és nyelvhasz-
nálat - mely az észjárásból következik - egy másik pesti humoristával rokonítja Molnárt: 
Karinthy Frigyessel. Mindketten gondolatokkal, gondolat-formációkkal játszanak; a para-
doxon, az aforisztikus kifejezésmód, a szójáték, a szóvicc iránti hajlandóságuk egy tőről 
fakad. A valóság és a nyelv logikájának az abszurdig, a képtelenig való feszítése is mindkét 
író sajátja; s ez nem más, mint világszemléletük, világlátásuk egyik megnyilatkozási for-
mája. 

Ez a világszemlélet Molnár esetében kétségtelenül nehezebben írható körül, mint 
Karinthynál, aki sokkal következetesebben és kompromisszumok nélkül írta műveit. De 
Molnárnál is igen erős a dolgok és jelenségek viszonylagosságának tudata — az, amit 
Karinthy így fejezett ki: „Minden másképpen van." Ez a tudat ad alapot annak a kettős-
ségnek, mely Molnár darabjaiban valóság és játék, szerep és ember közötti ellentét feszült-
ségeire épülnek fel. Igaz, hogy a gondolat Molnárnál mindig habkönnyű, és sohasem 
kiélezett formában jelenik meg; s szinte kisiklik a művet boncoló olvasó kezéből; mind-
azonáltal létezik. S így azok a darabjai is, amelyek látszólag üres térben, művi közegben 
játszódnak, megfosztva a közvetlen társadalmi valóság feszültségeitől, valamiképpen kife-
jezik a kort, amelyben születtek. 

7 Ady Endre: i. m. 

106 



A drámátlanitott világ 

Ez a kor — ha az első világháború előtti időszakra gondolunk, mely Molnár drámaírói 
munkásságának legfontosabb és meghatározó korszaka — a Monarchia kora. A válságnak, 
tehetetlenségnek és illúzióvesztésnek az a sötét világa, mely a korszak legnagyobbjai, 
Musil, Kafka, Karl Kraus műveiben jelenik meg, Molnárnál sokszoros metamorfózison 
megy keresztül. A Monarchia látszatvilágát csillogó fények teszik darabjaiban nemcsak 
elviselhetővé, de kívánatossá is; s gyakran épp a látszatot, a felszínt emeli abszolút érvény-
re — megtagadva és másodlagosnak kiáltva ki a valóság tényeit. 

Dramaturgiájának lényege legtöbb esetben épp a drámátlanításban rejlik; a konfliktu-
sok drámai összecsapás nélküli feloldásában. Ebből a szempontból részben igaza van 
Osváth Bélának, aki szerint Molnár kétféle drámát írt : az egyikben a végén kiderül, hogy 
nem történt semmi. Valóban van Molnárnak egy olyan drámatípusa — ide sorolhatjuk a 
Farkast, a Farsangot, a Hattyút, a Testőrt, a Játék a kastélyban-t, az Olympiát, а Harmó-
niát, a Valakit - , amelyben a harmadik felvonás végére visszaáll az eredeti status quo; a 
dráma nem tud — mert nem engedik — kirobbanni. Azaz észre kellene venni, hogy 
mégsem egészen az eredeti állapot helyreállításáról van szó. Mert a világ sötétebb lesz egy 
árnyalattal; fanyar és rezignált tónus önti el. Legkacagtatóbb komédiái sem tisztán 
komédiák. „Bohózatba ojtott tragédia" — írta Kosztolányi a Testőrről а bemutató után, s 
meghatározása, ha van is benne némi túlzás, közel jár az igazsághoz. 

Igen erősen általánosítva: az ilyen típusú darabokban két akarat feszül egymásnak. Az 
egyik valamiféle változtatásra törekszik; ez legtöbbször csak ösztönös, minden céltudatos-
ságot nélkülöző vágyakozás valami más után, ami megtöri a hétköznapok /mondhatnánk: 
„polgári hétköznapokat" is, de ez nem minden esetben érvényes/ unalmát, egyformaságát. 
Ezt az akaratot általában a női főszereplők képviselik, s a másságot pedig egy másik férfi. 
A Farkas esetében ez a vágyakozás a szürke és prózai polgári világból való kitörést jelenti; 
jóllehet csak álommá szublimáltán realizálódik. Máskor meg épp a főúri körök hideg 
nyugalmát és egyhangúságát unja meg a hölgy, mint a Hattyú esetében vagy ikerdarabjá-
ban, az Olympiában, s egy csók vagy egy éjszaka erejéig megízleli a „lenti" világot — 
egy-egy közrendű férfi személyében. Bármilyen társadalmi közegben játszódjék is a 
darab, a változtatás vágya meghiúsul, s a legtöbbször kiderül, hogy amire, pontosabban 
akire vágyott a hősnő, az méltatlan erre a vágyra \Farkas, Játéka kastélyban/ esetleg nem 
is létezik ITestőrl, vagy maga a vágy volt elhibázott, célt tévesztett jHattyúl. De még ha 
sikerül is az állandóság felbillentése, a megszokottból való kizökkenés — mint az Üveg-
cipőben, ahol a szentimentáhs kiscseléd állhatatos és erőszakos szerelme kiragadja a meg-
szokásokba tespedt hőst egy megunt kapcsolatból, a harmadik felvonás végén itt is ki-
derül, hogy tulajdonképpen semmi sem változott, csak a szerepek cserélődtek fel; a 
szerelmes kiscseléd átveszi a volt feleség szerepét. Az újdonság, a nagyság, a szépség, a 
másság illúziója minden esetben füstbe megy; a csillogó és vidám molnári világnak a 
hiábavalóság, a reményvesztettség érzete ad sötétebb kontúrokat. A vágy egyetlen darab-
ban diadalmaskodik a megszokotton, a hétköznapin — ez a darab az Ördög. Ez a darab — 
mint Nagy Péter úja tanulmányában — „mindenféle szempontból rendkívüli jelenség volt 
az akkori magyar színi és irodalmi világban".8 

8 I. m.98 . 
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A hősök vágyódása az íróéból táplálkozik. „Nem vették észre, hogy mennyire elégedet-
len a polgári és szürke élettel? Majdnem minden drámájában menekül előle. Az Ördög-
ben a titokzatosságba, a Liliomban a túlvilágba, a Farkasban a mindennapi élet rejtélyé-
be, az álomba, a 7estó>ben egy álarc alá. Szűk számára a köznap, s tudom, nagyon 
szeretne élni az izgalmas lovagkorban, mikor végletek uralkodtak, ördögök és angyalok 
szerepeltek, minden lehető volt az életben és a színpadon is. . . " írta róla Kosztolányi.9 

Molnár hősei /hősnői/ tehát egy-egy nyűgnek vett életforma keretei közül próbálnak 
szabadulni /különböző intenzitással/; vonzza őket a másság, az érdekesség, a rendkívüli. S 
végül ki-ki visszatalál a neki leginkább megfelelő partnerhez és életformába — a változtatás 
lehetősége csak illúzió, káprázat volt. Molnár világképének és világszemléletének egyik 
sarkköve a szkepszis - a reménytelenségnek az a fajtája, amely nem a kirobbanó drámai 
konfliktusban talál magának formát, hanem a belenyugvás rezignációját, a változtatha-
tatlanságot teszi meg drámai alapelvvé. 

Férfiak és nők 

Ebben a drámai szerkezetben a szerepek tendenciózusan polarizálódnak a nők és a 
férfiak között. A másra vágyó nők általában szeszélyesek, kacérak, ravaszak, sőt könnyel-
műek; s a férfiak minden szellemi erejüket, találékonyságukat latba vetve kénytelenek 
helyrehozni az általuk felbillentett egyensúlyt \Jdték a kastélyban; Egy, kettő, három; 
Hattyú\. A szerelmi szenvedély rabjai Molnárnál valójában majdnem mindig a férfiak /ők 
képviselik a darabok másik férfitípusát/; olthatatlan féltékenységben vergődnek, kínlód-
nak, létük a női nem szexuális, érzéki varázsának függvényeként jelenik meg. Ezek a 
férfiak vagy tehetetlen bábokként szenvednek, szenvedélyüknek kiszolgáltatva /a Játék a 
kastélyban zeneszerzője, a Hattyú Ágija, János az Ördögben, mindkét férfi főszereplő a 
Vörös Maiomban\, vagy valami módon felveszik a harcot a vetélytárs - a nő vágyai -
ellen /Testőr, Marsall, Farkas/. 

A démoni nő, mint a bűn és a rossz forrása meglehetősen elteijedt a századvég irodal-
mában — Nietzsche, Schopenhauer, Weininger filozófiájának hatására is. A démoni nő, úgy 
is mint a kapitalista világ pénzimádatának és erkölcstelenségének megtestesítője, a legvég-
letesebb megfogalmazást talán Wedekind Lulu-darabjaiban kapta. Molnár csak a Vörös 
Malomban rajzol hasonlóan végletes nőalakot, Mima szerepében, itt azonban az alak és a 
szituáció, az álomként előadott, abszurd-allegorikus cselekménynek megfelelően, szándé-
kosan elrajzolt. 

Ez a nőfelfogás, mely a két nem között kibékíthetetlen ellentétekre épül, Karinthytól 
sem idegen. A Capillária oihái is ösztönösen, érzékiségükön keresztül uralkodnak a szeren-
csétlen bullokokon, az intellektuális gondolkodás, az értelem képviselőin, s törik derékba 
minden jóra irányuló törekvésüket. Molnár hőseinek kiszolgáltatottsága elsősorban félté-
kenységük következménye. Hogy a féltékenység ennyire központi motivációként szerepel 
számos Molnár darabban, annak valószínűleg életrajzi okai is voltak. „Azért ivott, hogy 
felejtsen. Mert szerelmi bajokban vergődött állandóan. Nem viszonzatlan szerelem miatt 

9 Ördög és angyal. Kosztolányi Dezső: Színházi esték. Bp. 1978. 758. 
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fájt a szíve; viszonzásban nem szenvedett semmi hiányt, hanem féltékenység gyötörte 
állandóan a legnagyobb szerelem közben is" - írja Molnárról visszaemlékezéseiben Csathó 
Kálmán.10 

A Jó és a Rossz 

Molnár életművében a dolgok, jelenségek, a morál és világnézet relativizálására való 
törekvés, a szkeptikus világszemlélet nem egyeduralkodó. Legalább ilyen súllyal van jelen 
egy másfajta törekvés: egy szilárd erkölcsi világnézet és értékrend színpadi kifejtésének az 
igénye: a Jó és a Rossz, mint az ember erkölcsi léte örök attribútumainak megfogalma-
zásának kísérlete. Hogyan működik a világban a Jó, és hogyan a Rossz? Mikor jó a Jó, és 
mikor rossz — és mikor jó a Rossz? 

Már első vígjátéka, a Doktor úr is a társadalmi normák szerinti Rosszat viszi színpadra, 
némi társadalomkritikai éllel. Molnár Puzsérja szimpatikus figura, a divatos, detektívregé-
nyekből ismert sablonnal, az „úri betörő" típusával tart rokonságot. /Karinthy is írt 
hasonló témájú vígjátékot./ A jó nevű, a polgári társadalomba integrálódott ügyvéd 
semmivel sem jobb nála — amennyiben ő is lop, csal és hazudik; a betörőnek viszont 
javára írandó, hogy őszintén, leplezés nélkül űzi foglalkozását. 

Ebben a darabban is megjelenik a szerep és ember problematikája: bohózati változat-
ban; a betörőt mindenki elfogadja úrnak, ha szmoking feszül rajta. 

A következő darab magát az Ördögöt, a Rossz és a Bűn elsőrendű letéteményesét viszi 
színre. /Csak zárójelben említjük meg, hogy ezzel a darabjával tört be Molnár a világ 
drámaszínpadaira./ Ez a darab mégsem a Jó és a Rossz drámája; az író nem azért kergeti 
egymás karjaiba a szerelmeseket, hogy ítélkezzen fölöttük, hanem hogy megírhassa a 
mindent elsöprő szerelmi vágy apoteózisát. Az Ördög kaján, fölényes világfiként irányítja 
a játékot, és segíti a beteljesülést a színpadon; az ő erkölcse: a vágy — Kosztolányi 
meghatározása szerint. 

A Jó és a Rossz igazi drámája a Liliom. Liliom, a vagány rossz ember; Julika azonban, 
aki szereti őt, tudja, hogy a lelke mélyén jó — a rosszaság csak felvett szerep. Elfogadja 
hát az ütleget is, ami nem fáj; inkább simogat... Liliom figurájának erős társadalomkritikai 
töltése van; így szinte egyedülálló Molnár drámai életművében. Liliomot a kiszolgálta-
tottság és a tehetetlenség érzete kényszeríti a rosszra; azért üti meg Julit, mert tudja, hogy 
annak igaza van, hogy ő naplopó és semmiházi, de a körülmények nem teszik lehetővé a 
változtatást. S a végső, tragikus rossz cselekedetre meg éppen a Juli iránt érzett szeretet 
indítja; pénzt kell szereznie mindenáron, s Liliom nem lát más utat, mint a törvényekkel 
való szembefordulást, a társadalmon kívüliség útját. 

Molnár természetesen nem osztályokról beszél; itt egyszerűen egy szegény emberről, 
egy ligeti csavargóról van szó; aki nem fogadja el a másik /pontosabban az egyetlen/ 
kínálkozó lehetőséget: a kispolgárságba való integrálódást. Ezt a lehetőséget példázza Mari 
és Hugó, a kiscseléd és a hordár életútja, akikből nagyságos úr és nagyságos asszony lesz. 
Liliom azonban nem való házmesternek; irtózik a kispolgári életformától, ha ezt az irtó-
zást nem is tudja megfogalmazni. A Liget, a körhinta egy kicsit a Szabadság jelképe és 
hazája is; még ha rendőrök razziáznak is éjjelenként; s ha Muskátné-félék is a vámszedői 

1 "írótársak között. Bp. 1965. 287. 
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ennek a szabadságnak. Illúzió ez a szabadság, a Liget festett, hamis látszatvilága, a „szép-
művészet". Muskátné szavaival: „Jó, szép, könnyű élet, csupa jó, szép lányok, meg sör, 
meg szivar, meg muzs ika . . . " Mégis, a kispolgári alternatíva viszonylatában az igazi 
szabadság illúzióját jelenti Liliom számára. 

S társadalmi mondanivalóval telített a mennyei őrszoba jelenete is, amely Osváth Béla 
véleménye szerint mélységesen elavult, Nagy Péter viszont telitalálatnak nevezi. A szegény 
ember a mennyországban is szegény marad; szigorú hivatalnokok és detektívek packázhat-
nak vele, valami halvány szolidaritást csak a szolga-angyaltól várhat. Liliom a tisztító-
tűzben való megtisztulása után sem képes a jócselekedetre, hiába van tele jószándékkal, 
sorsa eleve determinált. A fényes csillag, amit gyermekének hoz, a csatornába hullik. 

A jóság és a szeretet problémája továbbra is izgatta Molnárt. Az Úri divat című darab-
ban a jóság és a szeretet megszállottját írta meg; azt a fajta jóságot, amely a társadalomban 
anakronisztikus és nevetséges jelenség. A darab kevésbé sikerült; Molnár idillé szelídítette 
és happy ending-be fojtotta a témában rejtőző drámai lehetőségeket. Az angyali jóságot 
próbálta meg színre vinni egy másik, nagy igényű, de félresikerült darabban is, az Égi és 
földi szerelemben. Az „angyali" lány és az evilági asszony drámája melodrámává torzul; 
bár kétségtelen, hogy a darabban vannak kitűnő jelenetek, mint például az életmentő és a 
rendőr ironikus jelenete. 

Következő darabja, a Vörös Malom, magát a poklot és ördögeit viszi színre; ebben a 
darabban Molnár újat akarását, kísérletező kedvét kell értékelnünk, amennyiben gyökere-
sen mást — leginkább a német expresszionista színházhoz közel álló kísérletet — próbált 
csinálni a színpadon. A darab az egyszerű, együgyü jóság és szeretet győzelmét hirdeti a 
modern kapitalista társadalom, a pénzvilág erkölcsromboló mechanizmusával szemben'; 
mint ilyen, nincs híján a naiv szentimentalizmusnak. De ha úgy értelmezzük, mint mesét, 
amelyben a Jónak győznie kell, akkor jogosultnak tűnik a naiv befejezés. 

Ördög és angyal, menny és pokol - ezek a romantika végletei : Kosztolányinak kétség-
kívül igaza volt, amikor Molnárt „regényes költő"-nek, „igazi romantikus"-nak nevezte.11 

Ez azonban csak az egyik Molnárra igaz. Mert a másik: a szkepszis, a reális kompro-
misszumok rezignált hangú színpadra álmodója; a „szürke hétköznapok"-ból elvágyódó, 
ugyanakkor erre az elvágyódásra enyhe iróniával tekintő pragmatikus. 

% 

Valóság és játék — szerep és ember 

Molnár kétségkívül azokban a darabjaiban érte el legnagyobb sikereit, amelyek a látszat 
és a valóság, játék és élet, szerep és ember kettősségére építik a drámai szituációt. Ezek a 
szituációk a színpadi hatáskeltésnek, és a feszültség geijesztésének leghálásabb, szinte 
kiapadhatatlan forrásai, váratlan és meglepő fordulatok tárháza. De nem csupán dráma-
technikai eszköz - több is annál. A látszatoknak, a játéknak és a valóságnak, a realitásnak 
az ellentétezése is a kor szellemiségét fejezi ki; a „színház az egész világ" shakespeare-i 
gondolata a századforduló egyik kedvelt - hol felületesen, hol mélyebb gondolati igényes-
séggel megfogalmazott — létértelmezési fogódzója, metaforája. A magyar irodalomból 
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ismét Karinthyt említjük, akinél a világmindenség hatalmas színpadként jelenik meg, az 
emberi élet pedig mozgófényképként pereg. Balázs Béla másképpen teszi fel a kérdést 
A kékszakállú herceg várában: „Szemünk pülás függönye fent, hol a színpad,kint-e vagy 
bent? " 

A színpadi élet és a valóság kettőssége mint drámai szituáció Schnitzlernél a Zöld 
Kakaduban jelenik meg: a játék, a szerep itt egyszer csak véres valósággá válik. A legmé-
lyebben és legfilozofikusabban Pirandello fogalmazta meg a színpadi és a valóságos létezés 
kibékíthetetlen paradoxonját a Hat szerep keres egy szerzőt című darabjában. Itt felmerül 
a kérdés, — amivel a Molnárról szóló irodalom is foglalkozik - vajon nem tekinthető-e 
Molnár, aki a Testőrrel megelőzte Pirandellót, a nagy olasz drámaíró előfutárának; sőt, 
hatott is rá esetleg? Nagy Péter a Molnárt elmarasztaló Gaál Gábornak ad igazat, amikor a 
későbbi Játék a kastélyban kapcsán a következőképpen értékeli a kérdést: „ . . .míg Piran-
dello a valóság és látszat problémáját teszi fel, s azt mondja különböző darabjaiban, hogy 
a művészet nem viseli el az élet valóságának súlyosságát, Molnár a látszat és valóság viszo-
nyát elrelativizálja, tehát egyenlőségjelet tesz közé, s hajlandó azt elfogadni, ami a kettő 
közül hatásosabb — a nézőnek vagy az élet továbbfolytatásának a megszokott síneken.12 

Kétségtelen, hogy Molnár megközelítése nem filozófiai, hanem elsőrendűen pszicholó-
giai. Amikor a világirodalomból jól ismert vígjátéki sablonhoz nyúl — az álruhás férj 
kipróbálja felesége hűségét — a játékot a pszichológiai nonsense irányába tolja el. A 
lélektani szituáció paradoxona az, ami újszerű Molnár darabjában — a színész és az ember 
skizofrén egymás ellen fordulása egyetlen szereplőn belül. Hogy végül sem a látszat, sem a 
valóság nem győz, hogy sem a nő hűsége, sem hűtlensége nem bizonyosodik be, az a 
nőnek kiszolgáltatott férfi szerencsétlen sorsának reménytelenségét példázza; semmi sem 
oldódott meg, s kezdődhet minden elölről. 

A Színház három bravúros egyfelvonásosa a játék, művészet, a színház diadalát hirdeti 
— a szürke és banális valóság felett. Az Előjáték a Lear királyhoz vígjátéki szituációban 
mutatja a Lear fenséges jelmezébe öltözött csábítót, és a Shakespeare-kutató férjet, akit 
szinte lenyűgöz, megbénít a színész megjelenése, a látszat. A leszámolás elmarad. AMar-
sall konfliktusa viszont majdnem tragikus kimenetelűvé válik; a féltékeny férj puskája itt 
valóságosan elsül, s a színész, a csábító itt méltóságát megóvandó játszik el egy kétszeresen 
megcsavart színjátékot: a valóságot /sebesülés/játékként tüntetve fel. 

Az Ibolya is szerepjáték; itt azonban a sablon, a valóság sablonjainak érvényesülését 
figurázza ki könnyed kézzel az író; a kis kóristanőnek, aki a banális és hétköznapi polgári 
életforma számára elérhetetlen ábrándját kergeti, megint csak a színigazgató szerelme 
jut . . . 

A játék, a színház parádés győzelme a realitás felett: a Játék a kastélyban. Molnárnak 
ezt a darabját vádolták legerősebben cinizmussal /persze a hódoló, elismerő kritikák 
többsége mellett/, - maga Karinthy is „kellemetlen és kínos vicc"-nek nevezte a darab 
alapszituációját. Pedig a Játék a kastélyban nem léha és cinikus darab. Egyszerűen azért 
nem, mert az erkölcsi szféra kívül esik a mű problematikáján. Hogy a cselekmény egy 
könnyelmű kis hűtlenség eltitkolása körül bonyolódik, s hogy végül is ez a hazugság 
diadalmaskodik, ez tény. Végül is ki a cinikus a darabban? Annie, az egy csók erejéig 
megszédült menyasszony a boldogságát félti; s eltitkolnivalója nem oly tragikusan nagy 
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dolog. A vőlegény: naiv, szerelmes, és nem tud semmit. Leginkább a drámaíró figuráját 
lehetne a cinizmus vádjával illetni. De hát miért is teszi, amit tesz? Nem erkölcsi meggon-
dolásból; nem azért, hogy a fiút hazug illúziókba ringassa, noha önmaga előtt ezzel 
védekezik. Hanem egyszerűen azért, hogy megmentse a nagybetűs Bemutatót! S bár 
korántsem állítható, hogy Molnár teljesen azonos volna hősével, a drámaíró magatartása és 
értékrendje igen közel állhatott hozzá. S ebben az értékrendben központi helyen â l a 
színház. 

Maga a darab annak sziporkázó demonstrációja, hogy a játék, s tegyük hozzá: a művé-
szet hogyan képes felülkerekedni a valóság tényein. A színház néha igazabb valóság lehet, 
mint az élet; vagy legalábbis valódibb; s az élet olykor művi és mesterkélt, akárcsak Arany 
malacának sivítása. Nem erkölcsi síkon mozog tehát a darab; dramaturgiája nem a hazug-
ságra mint erkölcsi kategóriára épül, hanem az illúziókeltés, a színpadi és valóságos léte-
zés esztétikai szemszögből nézett problémájára. A Játék a kastélyban: a drámaírás isko-
lája, tanmeséje, példázata. Molnár itt majdnem fölébe emelkedik a színpadi realitásnak, 
bár egészen sohasem teszi meg. A darabban nem kevés az önkommentálás, a dráma 
színpadi /irodalmi/ létére való utalás. /Az első felvonásban a szereplők bemutatkozása, a 
másodikban a lehetséges felvonásvégek eljátszása./ Ez utóbbiban Molnár ironikusan leplezi 
le saját drámaírói módszereit. A Játék ... tehát többszörös áttételben vonatkozik a darab-
írásra és a színházra. A szereplők maguk is színészek, színésznők, darabírók, személyük-
ben tehát a színházi világ valóságát képviselik. Bemutatóra készülnek, ahol a primadonná-
nak és az ifjú zeneszerzőnek kulcsszerepe van. A bemutató az ok és az ürügy a , játék a 
játékban "-hoz; s egyúttal a magánélet konfliktusainak fájdalommentes megoldását is szol-
gálja. De a szereplők nemcsak hogy színészek, hanem állandóan emlékeztetik is a nézőt 
arra, hogy létezésük csupán színpadi létezés /a darab önkommentáijai/. 

A , játék a játékban", a darab a darabban megírásával Molnár kettős bravúrra vállal-
kozott. Nemcsak egy valóságos /a színpadi valóságban elhangzott/ szövegrészt illeszt be 
egy - Sardou számlájára írt — egyfelvonásosba, /akárcsak a népszerű intarziajátékban/, 
hogy ezzel az elhangzott párbeszédet megfossza valódiságától, mely inkrimináló a pár-
beszéd szereplői számára. Már ez sem egyszerű feladat, de Molnár még tovább csavarja a 
színpadi játékot. A párbeszédet szóról szóra rekonstruálnia kell, hiszen csak így bizonyít-
hatja be, hogy az nem „valóságos" élethelyzetben, hanem színpadi próba közben hangzott 
el. Azonban ahhoz, hogy színdarabként előadható legyen a szöveg, meg kell változtatni a 
szavak szemantikai státusát a szövegben. Az eredeti szituáció feltételezte jelentés ugyanis 
nem megfelelő az új, konstruált szituáció /színi előadás/ számára, hiszen egy előkelő 
kastélyban a színészek nem játszhatnak el egy — akkori fogalmak szerint - vadul erotikus 
darabot. Molnár tehát azt a feladatot adja drámaírójának, hogy a harapás igét, és a 
kívánatos, gömbölyű és illatos jelzőket olyan szövegkörnyezetbe és szituációba hozza, 
hogy jelentésük ne a női test valamely részét asszociálja. A tárgy, melyre egyrészt a 
harapás, másrészt a tulajdonságok egyaránt vonatkozhatnak, egy őszibarack lesz. S Molnár 
ehhez az egyetlen mozzanathoz illeszti az egész színjátékot, amely nemcsak kitűnő paró-
dia, hanem kitűnő alkalom Turainak /a drámaírónak/ arra is, hogy a szövegen keresztül 
részint megkínozhassa /a hosszú francia nevek betanul tatása révén / az öregedő hősszerel-
mest, részint hogy az eredetileg elhangzott szöveg célzatos megváltoztatásával megszé-
gyenítse őt a színésznő előtt. A valóságban elhangzott ítéleteket a visszájára fordítja, s a 
„klasszikus fejű" drámai hősszínészből, az „igazi férfi"-ból az eljátszott egyfelvonásosban 
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öreg, férfiatlan, nevetséges, csélcsap figura lesz. A darabnak akár ezt a címet is adhatnánk: 
Játék a szöveggel. 

Hogy az ember, az egyéniség elsősorban külsőségekből áll, vagy legalábbis csak ezek a 
külsőségek a megragadhatóak a kívülálló számára /„ruha teszi az embert"/ azt Molnár 
több darabjában is szellemesen bizonygatja. Már a Doktor Urban is a megjelenés, a 
szmoking a döntő a társadalmi hovatartozás elhitetésében; az Egy, kettő, három sofőrjét 
pedig egyenesen más emberré gyúrja a mindenható iparmágnás. Noha a darab nem nélkü-
löz bizonyos társadalomkritikai árnyalatot sem, kifejeződik benne egyfajta elismerés, sőt 
csodálat is Norris, az iparmágnás és pénzember iránt, pontosabban az általa gyakorolt 
hatalom iránt, amelyet intellektuális fölénye és emberismerete segítségével birtokol. 
Norris ugyan szinte isteni mindenhatósággal rendelkezik a darabban, az általa alkotott „új 
embert" csupán külsőségekből, dologi rekvizítumokból építi fel, a hatás mégis tökéletes. 

Egy későbbi darabban Molnár a végletekig csigázza ezt az ötletet; a Valaki című darab-
ban az ember már nem is létezik, csupán dologi-tárgyi feltételei és attribútumai. S ez a 
fiktív férfi egyszer csak életre kel, amíg csak véget nem vetnek kellemetlenné váló létezé-
sének. Az ötlet maga nemcsak Piradellónál, de a világirodalom több szerzőjénél is fel-
bukkan - Shaw Bunbury-jétől egészen Örkény : Pisti a vérzivatarban című darabjáig. 

összegezés helyett 

Ebben a vázlatban csupán néhány probléma felvillantására került sor, a Molnár-életmű 
elemző megközelítésének, értékelése néhány lehetséges szempontjának megvilágítására 
tettem kísérletet. Az utóbbi időben mintha felmerült volna az elemző, elfogulatlan vizs-
gálat igénye az irodalmi-színházi közvéleményben: cikkek jelentek meg, színikritikák — 
melyekben a szerzők a „polgári bulvárszerző" sémáját félretéve, illetve bírálva nyilatkoz-
nak Molnárról és darabjairól. 

Ez a „perújrafelvétel" igencsak időszerű: Molnár Ferencnek - s vele együtt mégnéhány 
kortársának - valóban megfelelő helyet kellene találni a magyar irodalom- és színháztörté-
netben; kerülve a mitizálást éppúgy, mint a sznobériára épülő elutasítást. Az a kritikusi, 
olvasói, irodalomtörténészi vagy épp drámaírói magatartás, amely egyfajta drámamodell és 
drámaírási hagyomány javára kirekeszt egy másféle hagyományt; vagy az, amely a magyar 
drámaírást „előzmények nélküli" műfajnak tekinti — vagyis tudomást sem vesz Molnár 
Ferenc, Lengyel Menyhért, Szép Ernő, Heltai Jenő, Szomory Dezső, Bródy Sándor, Füst 
Milán, Remenyik Zsigmond, Móricz Zsigmond, Tamási Áron, Karinthy Frigyes drámaírói 
tevékenységéről - , brutális módon csonkítja meg irodalmunkat. 
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CSŰRÖS MIKLÓS 

T A T A Y S Á N D O R 

Vidéki református papi család már-már kötelező dinasztikus hagyományával szakítva a 
kiszakadás kockázatos útját vállalta: a megkezdett teológia helyett a pénztelen nyugat-
európai kóborlást, albérletek és munkahelyek váltogatását, a bölcsészeti tanulmányokat, 
és a harmadik nemzedék, de főleg a népi mozgalom vonzásában az íróvá válást. Szerkesz-
tette a Kelet Népét, hozzászólt a népi írók különféle csoportjai és orgánumai közötti 
vitákhoz. A Szabó Dezső eszméin nevelkedett értelmiség útját járta, de Móricz Zsigmond, 
valamint a közvetlenül előtte járó nemzedék /Kodolányi János, Szabó Pál/ tárgyias, 
szociográfikus, részletekben megbízható ábrázolásmódját követi. Számottevő világiro-
dalmi műveltségre /Rilke, Émile Zola, az orosz klasszikusok ismeretére/ is támaszkodhat. 
1945-től kezdve Badacsonyban él, s ez a kötődés írói pályájának alakulásába is belejátszik, 
a szülőföld, a bakonyi táj után a balatoni bortermelés centruma egy új, sajátos táji-emberi 
közeg ismeretével gazdagítja. 

Bár első könyve, a gazdasági válságban megmaradni próbáló parasztság erőfeszítéseit 
tárgyaló Az eke 1931-ben jelent meg, a felszabadulás előtti korszakának legfontosabb 
törekvéseit, hosszú útkeresés után, Zápor /1941/ című regényében összegezte. A falu szín-
térül választása és az individuális hősökön túl a közösség életének megragadására törő írói 
ambíció a népi prózaírók egykori törekvéseivel rokonítja ezt a vállalkozást. A népies divat 
és a népet ugródeszkaként felhasználó politikai ügyeskedés leleplezésében Tatay Sándor 
humora, szatirikus tehetsége nyilatkozik meg; a megváltó falu ideológiáját, a középosz-
tálynak a parasztsághoz való őszinte, önzetlen közeledésében bizakodó programot viszont 
olyannyira komolyan veszi, hogy a regényben a drámaiság, sőt a tragikus pátosz hangját 
érezzük erősebbnek. A Zápor gyengéi a bírálni kívánt társadalmi jelenségek zsúfolásából 
erednek: az amerikai kivándorlás, a szekták, a paraszti vagyon- és földimádat, a rossz 
irányokba fordult szociális indulatok, a falu életébe is beleszóló bürokrácia stb. problé-
máit olykor publicisztikus megfogalmazásban, máskor pedig — bár szándéka szerint elha-
tárolná magát tőlük — a naturalista klisék elismétlésével tudja csak kifejezni. Mégis a 
lázadó, változást sürgető indulat, a nép vezetőivel szembeni metsző gúny Tatay 
Sándornak ezt a Sturm und Drang korszakában keletkezett művét a maga nyerseségében 
előnyösen is megkülönbözteti a későbbi érettebb, de a bátor állásfoglalást és ítélkezést 
egy túlságosan engedékeny, megbocsátó szemlélettel fölcserélő munkáitól. Sajnos, Hús-
hagyókedd /1943/ című következő regénye „vakmerő elsietettségre" /Lovass Gyula/ vall, 
aktualitása nem több egy rosszmájú kulcsregénynél, a Záporral összevetve pedig az életmű 
később sem szűnő jellegzetességét, az egyenetlenséget, a meglepő értékbeli ingadozást 
szemlélteti. 
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A korai és a későbbi Tatay-művek indulati töltésének különbsége a nagyobb epikai 
vállalkozásokat kísérő novellákban is tetten érhető. 1945 előtt háborgó, indulatos, 
Kodolányi János egyke-novelláival rokon hangulatú elbeszélésekben tiltakozik a dunántúli 
parasztság pusztulásával fenyegető szociális viszonyok ellen /Az egyetlen, Álmos délután/, 
másfelől pedig balladás formákban fogalmaz meg kísérteties, furcsa hangulatokat, bizarr 
helyzeteket /А betű öl, Füstleány/. E korszakának népiessége expresszionisztikus fölfoko-
zottsággal találkozik, erről tanúskodnak motívumai /a babonák, látomások, erotikus kép-
zetek/, folklorisztikus mitológiája, a népdal- és balladaidézetek, a gondolatritmussal éke-
sített stilizált nyelvi formák is. A Jelek a porban a hamsuni éhség révült állapotának érzé-
keltetését a modern költészet nyelvi merészségével, a fölajzott lélek izgalmát kifejező 
érzékletkeveréssel, ismétlő és idéző technikával oldja meg, a szokatlan fiziológiai tapasz-
talat nem véletlenül hívja elő az ópiumszívás váratlan, költői hasonlatát. А II. világháború 
szörnyűségei a viselkedés „abszurdját", a lélektani horrort hozzák létre az Asszony a vas-
bottal című elbeszélésben és társaiban: itt a szorongás torzítja el a címszereplő tekintetét, 
az láttatja vele rettenetes csúnyának az ejtőernyős néger pilótát, és készteti az egyébként 
szelíd lelkű asszonyt véres gyilkosságra. 

Amikor hosszú hallgatás után az ötvenes évek közepétől ismét megjelentek novellái, 
épp a súlyosabbakban, a társadalomkritikai irányúakban egyfajta megbékélt bölcsesség, a 
szebb jövőben bizakodó, a konfliktusokat feloldó szemlélet érvényesült. Az Ének a szőlő-
hegyről az ötvenes évek gazdasági voluntarizmusának, a Kis tévedés egy későbbi korszak 
egyeztetés nélküli terv-halmozásának kapcsán mond el tanulságos megfigyeléseket, türe-
lemre intő, a kezdeti hibák orvoslását váró kicsengéssel. Veres Péterre emlékeztet bennük 
a munka tematizálása, a földművelő /szőlőművelő/ ember empirikus úton szerzett élet-
ismeretének továbbadása, a novellába szőtt esszéisztikus ismeretközvetítés. A tájleírások 
szépsége a természeti életforma, az ősi szőlőkultúra dicséretét szolgálja, a kánaáni álom az 
utópia fölcsillantásával is az okos gazdálkodást, a szakértelemmel fölvértezett szocialista 
közösség ügyét propagálja. Az élet fonákságait észrevevő, szóvá tevő, de kijavításukban 
reménykedő higgadtság az ötvenes évektől az elbeszélő Tatay legjellegzetesebb vonása. A 
látszat megtévesztő, hirdeti, az ágyhoz kötött, súlyos betegről kiderülhet, hogy egészséges 
/Kelj fel és járj/, a mindent megjavító ezermesterről, hogy veszélyes szélhámos; az utóbbi 
elbeszélés, Az aranyhajú Tatay Sándor módszereként a jelképteremtő realizmust állítja 
előtérbe, s részleteiben konkrétan életszerű ábrázolás áttételes jelentést hordoz, a három 
napig tartó csodák, a hiszékenységet kihasználó illúzióteremtés, a csalóka tündöklések 
törvényszerű kudarcát, lelepleződését tükrözi 1955-ben. De nem türelmetlen: úgy látja, az 
emberek előbb-utóbb mindenképpen célhoz érnek, nincs olyan hely, „ahonnan nem vezet 
ezer út felfelé" /Gyalogút/. Mindenkit meg kell érteni, az ellentétek oka többnyire csak a 
belátás hiánya; a nemzedékek közötti feszültséget pl. egymás nem ismerése, a különböző 
generációk problémái felőli tájékozatlanság okozza /Andrea és társai/. Az ilyen szemlélet 
megkönnyíti a kevéssé jelentős, anekdotikus témák beszüremlését, s olykor arra kénysze-
ríti az írót, hogy „túlerőltetett tételességgel" /Nagy Péter/ pótolja az elbeszélés benső, 
saját igazságát és meggyőző erejét. 

Tatay Sándor terjedelemre legnagyobb írói vállalkozása mind ez ideig egy sok kötetes 
regényciklus, a magyar társadalom életének az 1910-es évekkel kezdődő fél évszázadát 
nyomon követő A Simeon család. Terve az ötvenes években fogant, szoros kapcsolatban a 
regénytől extenzív teljességet, nagy társadalmi körképet váró korabeli esztétikai kívánal-
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makkal. Déry Tibor, Veres Péter, Kolozsvári Grandpierre Emil nagy regényfüzéreivel szokás 
rokonítani, az élet teljességének balzaci, zolai méretű fölidézését kellett volna áthangolnia a 
korszak derűlátást kívánó, perspektivikus világnézetére. Bata Imre írja a Simeonokat 
kommentáló dolgozatában: „Terjedelmes és széles képet rajzolni, erre biztat a diadalmas 
elmélet, de Tatay mégis igyekszik a belső körön maradni, mert ide köti a számvetés 
kényszere. Bár ciklust tervez, mégis a családregény szűkebb körén tartja elképzelését. 
Ciklusának némiképp nehézkes szerkezete ebből a kettősségből ered." 

Valóban, a ciklus öt kötetében \A Simeon-ház, 1955; A második leány, 1956;Kenyér 
és virág 1959: A nyugati kapu, 1962: Az ítélet napja, 1964/ sokkal többet akar elmonda-
ni, mint ami egy hanyatló dzsentri család krónikájába belefér. A regénysorozat informá-
ció-tartománya zavarba hozóan gazdag. A XX. századi magyar történelem nevezetes feje-
zetei közül bemutatja a boldog békeidők érzékcsalódását szétfoszlató világháborút, az 
ellenforradalmi korszak provincializmusát, a harmincas évek fasizáló állapotait /А nyugati 
kapuban ausztriai és németországi beszámolók is kiegészítik a hazai körképet/, a II. világ-
háború kataklizmáját és a szocialista társadalom konszolidációjáig vezető, súlyos ellent-
mondásokban bővelkedő utat. A sorsdöntő történelmi csomópontok közül csupán az 
1918—20. közötti idők forradalmi—ellenforradalmi viharai és 1956 tragikus eseményei nem 
tükröződnek közvetlenül /de kihatásukban igen/ a hősök életében. Hasonlóképpen válto-
zatos a regényekben a megörökített társadalmi jelenségek, típusok színképe. A Simeon 
család három generációjában a dzsentri megannyi változata mutatkozik be, az arisztokra-
tikus érzületű, hagyományőrző nagyanya, a tehetetlen, passzióinak élő apa, a házasság 
útján menekülni próbáló lányok és a más-más módon, de tudatosan kitörő fiúk. Barta 
Ármin a zsidó eredetű gazdag nagypolgárság, Lupovics gróf a jó üzleti érzékű keresztény 
arisztokrácia tipikus útját járja be. A harmincas években a történelmi alternatívákhoz 
képest a regényhősöket is egyre inkább baloldali, szocialista, ill. apolitikus vagy reakciós 
állásfoglalásuk jellemzi és minősíti, de a „harmadikutas" István, a „dán mintájú" szövet-
kezet híve is beleilleszkedik az új világba stb. Mindehhez a tárgyi mozzanatok sokszor 
bőséges részletezése, a letűnt világ, sőt világok életformájának realisztikus rajza járul: a 
hatvan évvel ezelőtti aratás-cséplés, az elszegényedő nemesi família evés-ivással kapcso-
latos szertartásai, a húszas években föllendülő budapesti tőzsdei élet, a jobboldali pártok-
nak a kispolgárság megnyerésére tett manipulatív gesztusai, az ostrom idején kialakuló 
pinceéletforma — számtalan ilyen természetű leírás, beszámoló árulkodik arról az igény-
ről, amely az élet teljes gazdagságát, az időben változó szokások, erkölcsök, viselkedési 
formák sokrétűségét kívánja megőrizni és a későbbi olvasók számára átélhetővé tenni. 

Ezt a hatalmas anyagot Tatay Sándornál nem tartja össze arányos, célratörő szerkezet, 
mint a műfaj remekei közül Gorkij Az Artamanovok-ját, nem tünteti ki a kevesebb hőst 
mélyebben átvilágító, a realisztikus típusalkotást szimbolikus érvényre emelő analitikus 
módszer, mint Thomas Mann Buddenbrook ház-át. Az ismert családregények közül leg-
inkább J. Galsworthy Forsyte Saga-)á\al rokonítható. A magánsorsok általában kellő köz-
vetítés nélkül jeleznek, reprezentálnak egy-egy társadalmi jelenséget, a cselekmény — 
romantikus fordulatok, kevéssé valószínű véletlenek árán is - úgy szövődik, hogy a hősök 
beleütközzenek a kor jellegzetes társadalmi-politikai problémáiba. /Szembetűnő példája 
ennek a történelmi ismeretterjesztés mellékgondolatával vállalt romanticizmusnak Klára 
formális házassága egy számára ismeretlen fiatalemberrel; mint később kiderül, a névleges 
félj zsidó mivoltára azért van szükség, hogy Klára Lupovics gróftól származó leánya sze-
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mélyén át demonstrálni lehessen a zsidótörvények tragikus hatását./ Az információ-közlés 
másik, művészileg kétes értékű formája a ciklusban a levél. A regény szereplőinek sorsáról 
épp úgy az Úrkúton kelt vagy oda érkező levelek tájékoztatnak, mint a legsúlyosabb világ-
politikai fordulatokról, egy szintre kerül bennük a családi pletykaanyag és a történelmi 
kommentár. A patriárkális életformában persze valóban az érintkezés tipikus eszköze a 
levelezés, s ezek a betétek nem a szerző, hanem a regényalakok nézeteit tükrözik. Mégis, 
sűrű előfordulásuk, nem elég erőteljes stilizáltságuk és szinopszis-szerű összefoglaló jelle-
gük elárulja, hogy legfontosabb funkciójuk az epikus ábrázolással átfoghatatlan anyag 
mesterséges tömörítése, a kompozíció repedéseinek eltüntetése. 

Tatay Sándornak leleményes cselekmény-bonyolító fantáziája, a Jókai-Mikszáth-
örökség tudatos folytatására valló mesélőkedve szerzett sok hívet. Ciklusában ötven évnek 
a közvéleményt foglalkoztató, égető kérdéseit sikerült, ha nem is mély vagy bonyolult, de 
jellegzetes és jól megjegyezhető figurák sorsában felmutatnia. A Simeon család népszerű-
sége e motívumokon kívül alighanem összefügg a már jelzett elnéző, sarkítást, ítélkezést 
kerülő szemlélettel. Az ítélet napjában Simeon Gábor, a bíró tűnődései kapcsán meg is 
fogalmazódik a kérdés : minek a nevében ítélkezünk? S ez a kétely Tatay számára nem-
csak a személyi kultusz bonyolult etikai dilemmákat szülő korszakára vonatkozik, hanem 
általánosabb érvényű. Jellemző e tekintetben, hogyan formája meg a romlott, minden 
bűnt elkövető Bottyán Árpád áak já t és életútját. A bűnözőben főként a sajnáni v á ó , 
zavaros fejű anarchistát látja, aki gaztetteivel egyidőben értékes életeket is megment a 
háborúban, s Nyugatra menekülvén becsületes, szorgámas ember válik belőle. A bűn és az 
erény nem kis részben a véletlen szerencse dolga e felfogásban, az emberek életében á t á á -
ban kevesebb a tudatos döntés, mint ami a szigorú számonkérést, a személyes felelősségre 
vonást indokolná. Ez az óvatosság a ciklus történetfilozófiai konzekvenciáinak általános-
ságában, bátortáanságában is érezteti hatását. Munkája eredményét Tatay abban látja, 
„ha az ember felismeri, elfogadja és mélyen megtanulja tisztelni az új élet törvényszerű-
ségét. Azt, hogy az új élet kohói nemcsak a világpolitikai események színterén izzanak, 
hanem minden kis nép külön küzdőtéren és minden családi tűzhely melegén. / . . ./ az író 
ennyi küzdelem után sem tudta megformáni egyetlen lélekben sem a nagy fordulatot, az 
újraszületést pedig csak az élet legegyszerűbb törvényei szerint az utódokban." A szocia-
lizmus céljaivá érzelmileg azonosuló, törvényszerűségeit azonban csak részben értő „ á t a -
lános emberi" filozofálás szólá meg itt, ez hatja át a regény vaskos köteteit is, a végső 
fokon táán a dús életanyag és az intellektuális tanulságok eme szegényessége közötti 
ellentmondásban rejlik az őszinte tisztázó szándékká megírt, szép részletekben gazdag 
regényfolyam koncepcionáis megoldatlansága. 

A Simeon család kötetei között, majd a ciklus lezárása után Tatay Sándor számos más 
munkát, regényt, elbeszéléskötetet, ifjúsági regényt adott közre. Ház a sziklák alatt /1958/ 
című művéből Makk Károly szép, a magyar filmművészet későbbi fellendülése szempont-
jából előkészítő jelentőségű filmet készített. A Vulkán /1958/ címe kettős jelentésű, a 
Badacsony hegység földtörténeti keletkezésére és az ábrázolt időszak /1945-46 tele/ 
emberi—társadámi megrázkódtatására u t á . Főszereplője a hegy, az ott élő közösség a 
maga keserves múltjában gyökerező nyomorátságává, műveletlenségével, ákoholnak v á ó 
kiszolgátatottságává. A fordáatos cselekmény, a naturalisztikus részletek, a felszaba-
dulás utáni periódus ferde jelenségeit is bemutató kritika azt a tanulságot készíti elő a 
regényben, hogy a szociáizmus elvont eszmei igazságának a konkrét nép- és tájismerettel 
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kell kiegészülnie, a kommunista ember szálljon le „a szűkebb hazájának tájaira és építsen 
a táj kincsei és az emberekben rejtőző erő szerint. Mert ha nem ezt teszi, akkor ha épít is, 
csak szólamok, szavalatok fövényére épít, amit elsodor az első szél". E gondolathoz az 
ismeretterjesztő táj-esszé műfajában is visszatér majd évekkel később a Szülőföldem, a 
Bakonyban /1967/. Személyes emlékek fölidézésével, a táj történetét, kulturális hagyomá-
nyát ismertetve, a mai élettel kapcsolatos megfigyeléseket, javaslatokat fölvetve fejti ki 
ismét az általános és a helyi vonások józan szintézisének követelményét /„tájékozottság és 
felelősségtudat országos arányokban, közvetlen emberi kapcsolatok a munkaterület min-
den részén . . . " / . A dogmatizmus helyi sajátosságokat lebecsülő, elvont terveket-követel-
ményeket hangoztató szellemével szemben javasolja Tatay Sándor a szocializmusnak ezt a 
konkrét viszonyokba beágyazott, korrigált modelljét. 

Derűs, pajzán humorú kisregényei \A szerelem szőnyege, 1970; Eszter és а fajdkakas, 
1971/ és a legfiatalabb olvasók körében igen kedvelt ifjúsági regényei tanúskodnak tartós 
igényéről a népszerű, tömegekhez szóló, olvasmányos irodalom különféle formáinak 
művelésére. Az ifjúsági irodalom legjobb képviselői között tartják számon, Puskák és 
galambok /1960/ című regényét számos idegen nyelvre lefordították. A műfaj többféle 
változatát kipróbálja, kerüli az önismétlést, a bevált kliséket. A Kinizsi Pál /1955/ a 
romantikus hangú regényes életrajz mindmáig népszerű példája, a Puskák és galambok 
egy gyermekközösség és a történelem találkozásáról szól, a Bujdosásunk története /1967/ 
a népszerű ismeretterjesztést kalandos háborús történetbe illesztő, a badacsonyi szőlészet-
ről—borászatról, meg a táj földrajzáról, történelméről sok okosat elmondó regény. 

Munkássága a hetvenes években az önéletrajzi ihlettől kapott új lendületet. A Megle-
petéseim könyvét /1974/ irodalmi igényű ifjúsági regénynek tervezte, de az író eredeti 
szándékán túlnőve költői szépségű lírai visszaemlékezéssé fejlődött, s később a Lődörgé-
sek korával /1977/ egybekötve, Hét szük esztendő közös címen Tatay Sándor műveinek 
„felnőtt" sorozatában is napvilágot látott. 

Gyerekkora világába, az 1910-es évek emlékei közé kalauzolja az olvasót a Meglepe-
tések könyve. A sokgyermekes evangélikus papcsalád engedékeny szeretetet, szelíd megér-
tést sugárzó közegében nevelődik a későbbi író, a természeti környezetet a Bakony erdei, 
forrásai, a rétek végtelenje és a falu színterei alkotják, az emberi világgal való ismerkedést 
a háború hozta rendkívüli állapotok határozzák meg, a bevonulások izgalma, nők elmagá-
nyosodása, találkozás a hadifoglyokkal. A szerkezet nem időrendi, az élettények kronoló-
giája helyett inkább asszociatív elvre épül : fölszállnak a személyes tudat mélyéről az első 
emlékek, ijesztő és örömteli élmények, arcok, tájak, s ezeket az érzékletes képeket fűzi 
föl, köti össze az elbeszélés. Tatay mintegy rekonstruálja a gyermeki világképet, úgy 
támasztja fel a múltat, ahogyan egykor átélhette. Távolról a prousti emlékezés-fölfogáshoz 
hasonlít az övé, még ha időnként a felnőtt fogalmi magyarázatai, netán másoktól hallott 
vagy visszavetített történetek is beleszövődnek a gyermek szemével látott-láttatott világ 
rajzába. Kerüli az ideológiai értelmezést, az esszéisztikus elemzést, ez az ábrázolt életkor 
szenzualizmusától, érzéki szemléletformájától is idegen lenne. Egykori önmagát itt-ott a 
felnőtt iróniájával kezeli, de a tárgy természetéhez, a gyermeklélek ártatlanságához képest 
az öngúny itt jóval kisebb szerepet kap, mint későbbi felnőtt éveinek, a „lődörgéseknek" 
krónikájában. A lélekrajz analitikus eszközök nélkül is fejlődést sugall, amelynek csúcs-
pontja az Ez az élet vize című fejezet: a János vitéz motívumait a környező természeti 
jelenségekkel és csodaszerű képzelgésekkel vegyítve, a kisfiú megkapó szépségű utópiát 
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gondol ki a háború sérültjeinek gyógyításáról, a szenvedők megvígasztalásáról. Ezek a 
szimbolikus emlékek az életmű egyik általános magyarázó elvét fedik föl: a spontán 
jószívűséget, az érzelmi humanizmust Tatay kétség kívül többre becsüli, mint a tudatos 
politikai programokat, a nép- vagy nemzetmentő, netán osztály érdekű mozgalmakat. 

A Lődörgések kora jó néhány esztendő kihagyásával veszi föl az önéletrajz fonalát, 
önmagában is zárt, műfajban, stílusban önálló regény. Soproni teológiai tanulmányairól, 
írói pályakezdéséről, „bécsi haszontalanságokról" mond el jórészt még megíratlan emléke-
ket, a pécsi bölcsészkedés kapcsán neves barátokkal, Várkonyi Nándorral, Weöres 
Sándorral, Takáts Gyulával, Berda Józseffel való találkozásokat, evés-ivásokat, közös 
tervezgetéseket idéz föl. „Engem már rég föl kellett volna akasztani" — íija az első 
mondatban, s a mű alaphangját az ironikus önkicsinyítés adja meg, a komolytalanságnak, 
a kialakulatlanságnak, a felelőtlenségnek járó fejcsóváló elmarasztalás. Afféle kalandor-
ként mutatkozik be, aki ismeri és fölhasználja az emberek babonás előítéleteit, pletykál-
kodó hajlamát és más gyöngéit, de egy kutyás szépasszony fölkeresését többre tartja, mint 
a társadalmi érvényesülést, mondjuk egy újságírói karrier megszilárdítását. Diákos humor, 
sok szellemes ötlet fűszerezi ezt a leleplező önvallomást, a konfesszió magatartását az 
üdítő bohóckodásé ellenpontozza. A gazdag epikai anyagban jól megfér egymás mellett a 
kisvárosi különctípusok, vénkisasszonyok, lakásbérlők ábrázolásának zsánerrealizmusa, a 
diákcsinyek és erotikus kalandok boccacciói novellisztikája, meg a folyóiratalapító ifjú 
nemzedék tündéri bohém-életének irodalomtörténeti értékű fölidézése. Az Öt torony 
címen Pécsett tervezett folyóirat előkészítésének históriája, amelyhez különben Babits 
Mihálytól kértek beköszöntőt, jó példa a hiteles beszámoló és a börleszk vidámság egyesí-
tésére. A Berda József alakját idéző remek fejezet \Vendégünk, az angyali vaskosságot és 
humort adagol olyan szerencsésen, hogy az ételeket és készítőiket áhítatosan megáldó 
költő emlékének megidézésén túl a groteszk mesterműveként, költői bravúrként is tartó-
san megmarad az olvasóban, önismeret dolgában Tatay Sándor, mint jeleztük, a jellem-
hibák kissé gunyoros fölsorolásának módszerét választotta; a világnézeti tétovaság, az 
indokolatlanul gyors döntések, a kockázatos vállalkozások, majd meglepő megfutamodá-
sok, az újatkezdő merészségek jellemzik regénybeli mását, de nem kevésbé az örömszerző 
hajlam, a szeretet kifejezésének, mások boldogításának törekvése. Láthatóan büszke rá, 
hogy bár megkísérelte, sohasem ért el nagy sikert, gazdagságot, de humora, kedves 
komolytalansága gyakran szerzett neki barátokat mindkét nemből. 

A két életrajzi kötet nem utolsósorban stiláris értékeivel, hajlékony, ízes nyelvi meg-
oldásaival tűnik ki az életműből. Érzékletes, célratörően tömör próza, az öregkori bölcses-
ség jeleként biblikus és aforisztikus jellege van, de bővelkedik a kedélyes anekdotizálás, a 
fantasztikus képtelenség, a színes életképfestés stílusértékeiben is. Már nem népi iroda-
lom, de nem is „nyugatos"; önálló, egyéni nyelvezete a személyes hangoltság és észjárás 
közvetítője. Tatay nyilatkozataiban némi daccal emlegeti a közönséggel való szoros írói 
kapcsolatát /szemben a bennfentesek, az irodalmi kritika figyelmetlen elzárkózásával/ — 
nem tagadja, hogy szórakoztatni is akar, a fiatalok, a gyermekek érdeklődésére is számít. 
Munkássága, s kivált a hetvenes években született része a népszerű és az igényes irodalom 
törekvéseinek összehangolásáról, belső kapcsolódásáról tanúskodik, ami irodalomtörténeti 
értékein túl nem csekély szociológiai jelentőséget kölcsönöz életművének. 
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MŰHELY 

SZŐKE GYÖRGY 

AZ ÁTHAJLAS 

(Az enjambement funkciójáról) 

Az enjambement, a versmondat áthajlása a következő' sorba, amilyen elteijedt sajátja 
modern költészetünknek, legalább olyan elhanyagolt területe verstani kutatásainknak. 
Számosan utaltak ugyan jelentőségére, behatóbban azonban csupán Fónagy Iván foglal-
kozott vele. Ahogy arra sem történt kísérlet, hogy akárcsak a formális leírás szintjén 
elhelyezzék az áthajlást a verssorok közötti lehetséges kapcsolatok rendszerében. Holott 
egy ilyen rendszer könnyűszerrel felállítható: két verssor végének szimmetriája, paralleliz-
musa a rím, két verssor elejének parallelizmusa az anafora, a verssorok szimmetrikus 
kötése, felépítése a chiazmus, míg a verssor végének és a következő verssor elejének 
aszimmetrikus összekapcsolása az enjambement, az áthajlás. 

Az áthajlásnak, ennek a nyelv és vers, mondat és verssor divergenciáján alapuló jelen-
ségnek már definícióbeli eltérései is sokatmondóak. A leíró nyelvtan oldaláról jellemzi 
Szathmári István: „Mondattani egységeknek vagy mondatoknak az áttörése sorvégről a 
következő sor elejére."1 Máshonnan, a vers szemszögéből közelíti meg Fónagy: „ . . . a 
sorvég szokatlan helyen szakítja félbe a mondatot."2 Az enjambement lényegi vonásait -
nem utolsósorban azt, hogy egyfajta disszonancia, mely a vers további soraiban oldódik 
— a verskompozició sajátosságait taglalva az orosz formalista iskola jeles képviselője, Viktor 
Zsirmunszkij foglalta össze.3 

Nem kevésbé érdekes a következő eltérés, sőt ütközés az enjambement definiálása 
során, amely már funkciójára vonatkozik, a témánk szempontjából egyáltalán nem 
közömbös. Mit is emel ki, mit tesz hangsúlyossá az áthajlás? Szathmári szerint „a mon-
dattani egység vagy mondat következő sorba kerülő első szavának kiemelésére"4 használ-
ják, s hasonlóképpen látja Fónagy is: „a sorvég megszakítja a mondatot és a kiemelt szó a 
következő sor elején bukkan fel."5 Ugyanakkor Gáldi László nem kisebb határozottsággal 
állítja, hogy az áthajlás arra szolgál, „hogy a verssor végén maradó szót kiemelhesse".6 Az 
eltérő vélemények megegyeznek abban, hogy nem a folyamatot magát, hanem annak 

'A magyar stilisztika útja. /Sajtó alá rendezte, a lexikont írta és a bibliográfiát összeállította 
Szathmári István] Budapest, 1961. 431 . 

2Fónagy Iván: Enjambement. In: Világirodalmi Lexikon. 2.k. Budapest, 1972.1119. 
3Zsirmunszkij, V.: Kompozicija liricseszkih sztyihotvorenyij. In: Tyeorija sztyiha. Leningrád, 

1975.440. 
4 A magyar stilisztika útja. 431 . 
5Fónagy Iván: A költői nyelv hangtanából. Budapet, 1959. 191. 
6 Gáldi László: Ismerjük meg a versformákat. Budapest, 1961.197. 
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egyes pontjait emelik ki. Ha beszélhetünk egyáltalán „kiemelés"-ről, úgy egyértelmű, 
hogy elsősorban nem az egyik vagy másik, sor eleji vagy sor végi szó, hanem maga az 
áthajlás folyamata az, ami „kiemelt". 

Az áthajlások lehetséges funkcióiról olvasván a fáktól szinte már alig látni az erdőt: 
kérdésessé válik, hogy van-e egyáltalán valamiféle közös vonása, funkciója az enjambe-
ment-oknak. 

Úgy véljük, igen. József Attila kései versei áthajlásainak elemzése során /a Fónagy által 
„éles"-nek nevezett, szorosabban összetartozó szavakat elválasztó áthajlásokat vizsgáljuk/ 
ezt a közös elemet, a síkváltást, a különböző síkok szimultán egymásra vetítését próbáljuk 
nyomon követni. 

Az enjambement elsősorban a gondolati szféra sajátja: szemünk előtt formálódik, in 
statu nascendi érzékelhető a gondolat felbukkanása a tudat mélyebb rétegeiből.7 

Objektív léthelyzet és szubjektív vágy egyszerre, egybeforrva jelenik meg: Magad vagy: 
mondták; bár velük // voltam volna én boldogan; a 'magad vagy' végletes magánya az 
idősík, az igemód és az ige személye átváltásával oldódna. Áthajlik a sokat idézett mondat 
is /nem véletlen, hogy oly gyakran idézik önálló sorként/: Még jó, hogy vannak jambusok, 
s van mibe // beléfogóznom; a 'van mibe' utolsó, ingatag szalmaszála az, amibe a követ-
kező sor belekapaszkodhat. 

Az anya hiánya és a felé való kapaszkodás formálódik a múlt síkját a jelenre vetítő 
áthajlásokban (midőn Lágy őszi tájból és, sok kedves nőből // próbállak összeállítani 
téged): aranyat ígértél nagy zsákkal // anyádnak és most itt csücsülsz; igaz-e hát, hogy 
őbelőle II táplálkoztál, te hajdani // élősdi kisded; És mint a termékeny, másra gondoló 
anyának ölén // a kisgyermek; — anya és gyermeke mindvégig külön-külön síkon, de az 
áthajlással egymáshoz közelítve jelenik meg. 

Szokatlanul sok a halmozott áthajlásokkal telített költemény ezekben az utolsó eszten-
dőkben: a szétszakítottságból egységet formáló, a múltat, a jelent és a jövőt áthajlásaival is 
egymásra vetítő A Dunánál, az „egy semmiségen összevesző két örök barát" kapcsolatát 
újra ötvözni kívánó Harag, az anya halálát az áthajlások folyamatosságával újra jelenítő 
Temetés után, ahol a megszakítás nélküli enjambement-ok múltat idéző vízióját zárja le az 
immár gondolatilag is rendezett, szentenciaszerű összegezés lÉrtem, hogy anyám eltemet-
ték, II de nincs, és szomorú vagyok, ezt nem értem/ csakúgy, mint a Kései sirató végén 
/Világosodik lassacskán az elmém.../, vagy а Ha a hold süt áthajlásokkal teli álomképét 
indító és összegező, összefogó keret tudati, reális szintjén /Mire ébredek ég a nap, olvad a 
jég/-

Hogy az álom különböző síkjai egymásra vetítésében, sűrítésében milyen nagy szerepe 
van a versmondattannak, egy másik, szabályt sértő tömörítésében az áthajlással részben 
rokon jelenség, a közölés kapcsán költőnk maga fejtette ki, Horváth János Magyar versek 
könyvé-ről írott bírálatában. Horváth János példaként idézi a Toldi sorait: 

Toldi is álmában csehen győzedelmet, 
És nyert a királytól vétkéért kegyelmet. 

'Vö. Szőke György: К funkcii poetyicseszkogo perenosza. . . In: The structure and semantics of 
the literary text. /Ed. M. Péter./ Budapest, 1977 .119 . 
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Ehhez fűzi hozzá József Attila: „Az Aranyból vett példa különösen szép: megfelel az 
álom technikájának, amely az egymásra következő eseményeket együtt fejezi ki."8 

Az enjambement jelenik meg a múltat a jelenre vetítő emlékezés folyamatának felidé-
zése során: „emlékezés visszfénye, szerelem // hatalma ring, mint a nagy víz a tóban; gyász 
vergődik a falon. Félnek // emlékeim, mert messzi van a kedves; és így csendülhet fel a 
dajkahang is az álmot, a víziót a tudat, a jelen szintjére emelő eszmélés során: És nem 
tudom, mily dajkahang // cseng a szívembe csendesen; s az emléket, az álmot megjelenítő 
áthajlások sorát még tovább folytathatjuk: Gyors emlékpojácák // forgatnak meg ébren; 
szövőlány cukros ételekről // álmodik, nem tud kartelekről. 

Jelen van az enjambement az eszmélés folyamatában, s segíti a lappangó, mélyebb 
szinten kívánt elemek felszínre hozását: Már egy hete csak a mamára //gondolok mindig, 
meg-megállva. Ezek után nem is meglepő, hogy a Németh G. Béla által időszembesítőnek 
nevezett,9 a még, már, most mozzanatait egyesítő költeményekben minduntalan áthajlá-
sokra bukkanunk. 

A világtól való elidegenedettség is az áthajlás alkotta két síkon realizálódik: Korán vájta 
belém fogát // a vágy, mely idegenbe tévedt; — itt a 'belém' első személyű én-jellege vált 
át az önmagát idegenként észlelő harmadik személybe. Az én és a külső világ feszül 
egymásnak az őket összefogni is akaró enjambement-ban: S mint világ visszája, bolyog // 
bennem a lét türelme; s ugyanezt olvashatjuk ki utolsó verséből is: Emlékezzetek ott ti is, 
s ne csupán hahotázva // rám, aki köztetek éltem, s akit ti szerettetek egykor. 

Természetszerűleg többszörös, halmozott áthajlásokba vetíti és hozza így emberközel-
be József Attila a végtelen tér minduntalan visszatérő képét: A távolságot, mint üveg-
//golyót, megkapod, óriás // leszel, csak húnyd le kis szemed; Sarjaink biztatón csacsogva 
II jó gépen tovább szállanak // a művelhető csillagokba; s így jelenedik meg az űr kozmikus 
képe is: Úgy szállong a semmi benne, / mint valami: a világ // a táguló űrben lengve // 
jövőjének nekivág; s a számomra legszebb József Attila-i áthajlásban is: az élet mint az 
áradás csap // a halál partszegélyein // túl, űrök, szívek mélyein // túl, túl a hallgatag 
határon; ahol a halál partszegélyein túl áradó mondat hulláma még a következő vers-
szakba is át ömlik. 

Két szintet ötvöz, két síkot kapcsol össze az enjambement, nem meglepő tehát, hogy 
az idősíkok: múlt, jelen és jövő, a tér elemei: ég és föld /Nem volna szép, ha égre kelne // 
az éji folyó csillaga / az 'én' és a 'te', az 'én' és a 'mi' egymásra vetítésén, egymáshoz 
közelítésén kívül oly gyakori a hasonlatok megformálásánál: hasonlító és hasonlított ily 
módon egyenjogúvá válik, egymásba folyik. 

Mondat és verssor divergenciájából következik, hogy önkéntelenül is a verssorra 
koncentrálva azt befejezett egészként fogjuk fel akkor is, ha nyelvtanilag nem az. így 
jöhetnek, így jönnek létre bennünk a következő árulkodó, hiányos „álmondatok": Én őt 
váltom és engem; Engem az ésszel felfogott; Elmondom: öltem. Nem tudom; Gyász 
vergődik a falon. Félnek; Úgy szállong a semmi benne, mint a valami: a világ; Hisz mint a 
kutya hinnél; Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén. Ha figyelmesebben megvizsgáljuk 
ezeket a mondatokat, rájövünk, hogy ha hiányosak is, mégsem értelmetlenek: az Elmon-
dom: öltem. Nem tudom; egy, A bün c. versben nyilvánvalóvá váló potenciális kételynek 

8 József Attila összes Művei. III. Budapest, 1977. 192. 
9 Németh G. Béla: Még, már, most. In: 11 vers. Budapest, 1977. 241. 
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ad hangot; az Ettelek volna meg! te vacsorádat;-ból közvetlenebbül csendül ki a versben 
egyébként következetesen önvád mögé bújtatott vád, a Nagyon szeretlek, hisz magamat 
szintén;-ből a József Attilában nagyon is meglevő, de rendkívül leplezett, visszafojtott 
nárcizmus. 

A verssorra kihegyezett figyelmünk elől maradhatnak rejtve az enjambement áthajló 
szavaiból alakuló, árulkodó szószerkezetek is. К Hazám halmozott enjambement-jaiból / a 
közösség, amely e részeg // ölbecsaló anyatermészet // férfitársaként él, komor // munka-
helyeken káromkodva / nem rögtön halljuk ki az áthajlásokban feszülő, valahonnan 
nagyon mélyről föltörő, káromló jelzős szerkezeteket : a részeg ölbecsaló-X, az anyatermé-
szet férfitársé-X. 

Mindezzel lalán az enjambement keletkezési mechanizmusára is részleges fény derül-
het: a tudat mélyebb rétegeiben megbúvó emóciók, indulatok egyfajta kompromisszum 
útján kaphatnak csak végleges nyelvi megformálást. Az áthajlásokban közvetlenebbül 
törnek föl ezek a leplezett érzelmek; a maguk primer ambivalenciájában, egyszerre jelen-
nek meg egymásnak ellentmondó tendenciák, egyszerre kaphat hangot az akadály és 
leküzdésének /akár irreális/ vágya, objektív tény és vele dacoló szubjektív szándék. 
Mindez az áthajlás egyik /általában első/ sorát jellemzi, mint az „álmondatokból" is kide-
rült, a másik sor már oldja, bővíti, folytatja, magyarázza, mondhatni a tudat, a tudatosan 
formált nyelvi szint számára teszi azt elfogadhatóvá. 

Éppen ezért nem véletlen, hogy az áthajlás annyi kettős értelmezésre ad lehetőséget. 
Például az a József Attila-i enjambement is, a csecse becse, melynek helyesnek vélt 
értelmezése körül oly heves vita dúlt a Magyar Nyelvőr hasábjain vagy két évtizede10 

/csecsebecse? avagy csecse becse? /, s emellett még nem kizárt — egy fantáziadús 
tanítványom pendítette meg — a 'csecse /azaz csöcse/ becse' értelmezés sem, különös 
tekintettel a Születésnapomra c. vers írott, grafikai formájára: a hegyesre rövidült zárósorok 
láttathatják azok csecsének becsét is. Ahogy kétféleképpen interpretálható ugyanebben a 
versben az 'ideidézi szellemem // hevét // s nevét:' enjambement-ja is: eldönthetetlen, hogy 
József Attila, avagy a következő versszakban a halhatatlanságnak megörökített Horger Antal 
hevéről van-e szó. 

Kettős értelmezésre adnak lehetőséget a Költőnkés kora áthajlásai is, például: nézd az 
esti fényt az esttel // mint oszol; attól függően, hogy az olvasó hogyan tagolja. 

Az enjambement előbb említett, mélyebb szférákból föltörő szimultán tagolatlansága 
adhat magyarázatot erre a jelenségre. Ami talán legpregnánsabban a következő József 
Attila-i áthajlásban nyilvánul meg: ölelj meg, ne bámulj vakon // a kifent rohamkéstől — 
II nincs halhatatlan oltalom. E sorok értelmezéséről - Vágó Márta emlékezéseiből tud-
juk - már a költő életében, sőt jelenlétében vitatkoztak. Idézem: „Feri [Fejtő Ferenc] 
. . .értelmileg túl széjjelszakitottnak, túl nehezen érthetőnek találta. Attila vállat vont: — 
Törjék a fejüket! Kérőddzenek rajta egy kicsit! Nem kell mindent előre megrágni az 
embereknek, hogy egész könnyű legyen. Persze kifent herélőkést kellett volna írnom, akkor 
talán világosabb volna, de azt nem lehet."11 A kettős értelmezési lehetőségről azonban e 
korabeli vita során nem esett szó. Pedig az nagyon is érdekes, s a kettős értelmezésű sorok 
opalisztikus mivoltát is jól megvilágítja. Az egyik lehetséges értelmezés: akifent rohamkéstől 

I °Nyr. 84/1960/, 4 5 - 5 2 , 3 2 5 - 3 2 8 . 
II Vágó Márta: József Attila. Budapest, 1975. 275. 
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— nincs halhatatlan oltalom. A másik: ne bámulj vakon a kifent rohamkéstől. Ha ez az 
olvasat netán meredeknek tűnne, hadd magyarázzam meg: a Freud által bevezetett 
kasztrációs komplexussal szorosan egybekötődik a megvakítás, mint a kasztrálás 
szimbolikus formája. /Elegendő Oidipusz megvakítására hivatkozni, aki az általa elkövetett 
vérfertőzésért önbüntetésül kiszúrta saját szemeit./ 

Egy mélyebb rétegből jövő elemet látunk, ami többféle értelmezést is kaphat, ahogy a 
vers egésze, a Kiáltozás — címe is mutatja — mélyebb indulatokat hoz a maguk részle-
ges tagolatlanságában felszínre. 

A kettős értelmezéseken lehet és érdemes is vitatkozni, azonban ha logikailag helyt-
állók, potenciálisan mindkét értelmezés figyelembe veendő, s a kritikus verssorok az 
áthajlásra egyébként is jellemző sűrítési technikára vallanak, ami, mellesleg, a tudattalan 
munkájára is jellemző. 

Az enjambement azon közkeletű meghatározása tehát, miszerint a mondattani és a 
metrikus tagolás ellentétén alapuló verstani jelenség, kétségkívül helyes, azonban a jelen-
ség felszínét ragadja meg csupán. A nyelvi tagolás, a mondatszerkesztés bizonyos konven-
ciókat feltételez, melyeket be is tartanak a költők, azonban mélyebb érzelmi-gondolati 
struktúrák közvetlenebbül is a felszínre törhetnek, a tudat cenzúráját megkerülvén, s így 
jöhet létre egy olyanféle normasértés, amelyet verstani sajátosságként értékelünk. A gon-
dolati szférával szoros kapcsolatban álló enjambement sajátos funkciói — a síkváltás, a 
síkok egymásra vetítése, ütköztetése, ellentétes tendenciák egyidejű érzékeltetése, egy-
fajta szimultán ábrázolás, sűrítés — a tudat mélyebb régióiból eredeztethetők, s feltűnő 
hasonlatosságot mutatnak az ott történő folyamatokkal, nem utolsósorban az álom-
munka sűrítési és szimultán technikájával. Mindez nem annyira elhatárolja, mint inkább 
rokonítja az áthajlást a vers egyéb, a poétikában jobban kimunkált dinamikus komponen-
seivel. 
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F. KOMÁROMI GABRIELLA 

KEGYENC 

(Konfliktusok egy Illyés-drámában) 

A Kegyenc dráma a goethei értelemben, amely szerint „semmi sem színpadi, csak az, 
ami a szemnek egyúttal jelképes i s . . ., amely egy más fontosabbra utal."1 A dráma mély-
rétege mindeddig Illyés legszemélyesebb vallomását rejti. (Ezt a személyességet később a 
Dupla vagy semmi és a Dániel az övéi között közelíti meg.) — A Kegyencet a moralista 
Illyés írta. A drámai tartalomnak és az írói szándéknak adekvát formája itt a példázat-
szerűség. Illyés éppen ezért szó nélkül túllépett a forma iránti idegenkedésén, mert sokkal 
nagyobb író volt annál, mintsem anyaga és a műalkotás belső törvényei, érdekei ellenében 
bármit is tegyen. 

A Kegyencet Teleki László 1841-ben írt, hasonló című drámája ihlette. Később a 
dráma írójának tragikus sorsából is Illyés-dráma lett. (Különc, 1963.) így nemcsak Illyés 
köszönhet sokat ennek az évszázadnyi időt átívelő szellemi kapcsolatnak, de Teleki László 
is. Illyés újra az irodalmi köztudatba emelte a XIX. század első felének a Bánk bán után 
legkülönb tragédiáját és alkotóját. Ő maga az „átmentés" szót használta igen pontosan. A 
Kegyencet nem „átigazította" 1961-ben, mint később a Bánk bánt. Ez esetben tehát nem 
a dramaturgiai vagy az ennél nagyobb - és már talán el is marasztalható - társszerzői 
beavatkozás mértékét kell keresnünk." A darabnak . . . nincs több köze az eredeti Ke-
gyenchez, mint Faustnak a Faust-legendához, a rengeteg Oidipusznak, Trisztánnak, Jeanne 
d' Arcnak előző változataikhoz, illetve ősi történetmagvukhoz" — határozta meg az „újra-
írás" mértékét a darab előszavában a szerző. — Ha nem is lenne több köze Illyés drámá-
jának Telekiéhez, mint az említett műveknek mondai alapjukhoz, ezt a kapcsolatot akkor 
is jobban számon kellene tartanunk, hiszen szuverén írói alkotásról van szó, nem az 
emberiség tulajdonában levő forrásokról, amelyekből igen nagy szabadsággal lehet meríte-
ni. De annak ellenére, hogy az újraírás ténye igaz, a két Kegyencnek sokkal több köze 
van egymáshoz. 

Illyés a cselekmény vázát, tragikus főhősét és a dráma valamennyi alakját Teleki 
Lászlótól kapta. Mindezzel szabadon bánt, hogy a dráma lényegét saját mondanivalójához 
igazítsa, „...egy nyugati szerző tollán, úgy lehet, lélektani dráma lett volna" a Kegyencből 
— írta a kolozsvári Páll Árpád, „ ő azonban . . . a dráma középpontjába a kérdés társadalmi 
vonatkozásait helyezte."2 A magyar történelmi dráma gyökerei kezdettől a politikumban 
vannak. Teleki László zsarnokgyilkosságról szóló drámájának szelleméhez ilyen módon volt 
hűséges Illyés Gyula. 

1 Lukács György idézi. - 1. A történelmi regény. Bp. 1947, Hungária. 105. 
2 Idézi -.Száraz György: Kell-e a történelmi dráma? - Népszava, 1975. szept. 27. (3.) 
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Teleki műve romantikus végzetdráma. íróját letagadhatatlanul Victor Hugo drámái 
ihlették. A Teleki-dráma öt felvonásnyi cselekményének sok részletéhez, fordulatához 
ragaszkodott Illyés (pl. a kockajáték szerepe, Júlia sorsa, Júlia és Palladius találkozása 
stb.), de legalább ugyanennyit el is hagyott (Maximus és Eudoxia kapcsolata, Piacidia és 
Palladius szerelme, Aetius meggyilkolása stb.). Illyés minden megoldását az határozza meg, 
hogy Maximus tragikumát saját szándékai szerint a konformista ember tragédiájává 
mélyítse. Telekinek időben hosszabb cselekményre volt szüksége, hogy Maximusa „ma-
kacs játékosként, végelszánással" végigjátszhassa a kegyenc szerepét. A dráma első jelene-
teiben néhány mondatával árulja el, hogy Valentianus iránt Róma romlása miatt haragot 
és megvetést érez. Később Fulgentius szavai, amelyek a régi Maximusra emlékeznek, 
teszik nyilvánvalóvá, hogy viselkedésének, szerepjátszásának indítéka nem csak magán-
sérelem. Habár elsősorban a „bánki" sértődésnek romantikus végletességgel felfokozott 
állapotában születik meg Teleki főhősében a bosszú terve. — Illyés főhőse a szerepet 
önmaga ellenében s egy tévedés áldozataként, de közösségi ügyért, másokért vállalja. - A 
szerep vétkessé teszi mindkettőjüket, a Teleki-dráma főhősével a néző még kevésbé tudott 
azonosulni, mint Illyésével. Ez a Maximus nem „fogcsikorgatva" szolgál, hanem az ördögi 
bosszú jegyében Róma utolsó védelmezőjét, Aetiust is meggyilkoltatja. Szerepe az elva-
kult bosszúvágytól kiáltóan közösségellenes is. Júliáját nem elengedi a császárhoz, hanem 
átadja neki. Hogy teljesebb legyen a bosszú, Eudoxia sorsán szinte átgázol. — Illyés 
főhősének tragikuma bonyolultabb és visszafogottabban ábrázolt. Teleki Maximusának 
utolsó, Illyésének utolsó előtti mondata („Ne gúnyolj, Róma!") éppen ezért Illyés 
Maximusától hangzik tragikusabban. 

Az V. században játszódó római történet lényege Illyésnél ugyanaz lett, amivel már 
legelső drámája, A tű foka (1944) írása idején, Hitler és Mussolini vezérségét átélve 
szembenézett. A személyi kultusz idején más történelmi és társadalmi körülmények 
között, de újra kellett gondolnia politikusnak, írónak, művésznek, hogy meddig lehet 
szolgálni azt a hatalmat, amely már nem egészen a közt szolgálja. (Bár Teleki drámája 
mellett elsősorban a történelem átélt jelenségei ihlették a művet, egyetemesebb alkotás 
annál, hogy politikai kulcsdrámaként tartsa számon akár a befogadó, akár az irodalom-
történet.) 

A drámát Illyés nem minden hatalom ellen írta, mint ahogyan azt többen vélték, sőt 
szemére vetették. Az író számára a hatalom értéket jelző fogalom. Csak korlátlan cselek-
vési szabadsággal párosulva válik vagy válhat veszélyessé. Az ilyen hatalom drámailag 
megragadó természetrajzát Camus Caligulajában találjuk meg talán a legteljesebben a 
modern drámairodalomban. — Illyés e művét nem egyszerűen a hatalomról, de nem is az 
általa teremtett konformizmusról írta. A konformizmus mechanizmusának feltárása, leg-
pontosabb és legfélelmetesebb ábrázolása mindmáig Ionesco nevéhez fűződik századunk-
ban. (Az orrszarvú) A Kegyenc főhősének tragikus sorsa a hatalom és a konformista 
ember konfliktusának példázata. A hatalom és a szolgálat viszonyáról van szó. A kapcso-
lat egy-egy pólusánál bonyolultabb a probléma. Hasonló megközelítésére Anouilh vállal-
kozott a Becket vagy Isten becsülete című művében (1959). Nem lehet észre nem ven-
nünk a szituáció s benne a szereplők viszonyainak hasonlóságát. Maximus és Becket, 
Valentinianus és Henrik, Júlia és Gwendoline szerepkörük, lényegük szerint egymásnak 
megfelelő jellemek. Csakhogy a konfliktus végigvitele más. Illyés könyörtelenül viszi át 

* főhősét a vállalt konformizmus minden következményén. Anouilh Becketjét félúton meg-
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váltja a hatalom szolgálatából az eszme szolgálatának. S az Anouilh-dráma konfliktusa 
ettől kezdve a hatalom és eszmevilág konfliktusává válik. Mindkettőjük sorsa a halál, de a 
konfliktus megoldása lényegében más. 

A Kegyenc olyan dráma, amelynek befogadásakor nem úgy éljük át a katarzist, hogy 
azonosulunk a főhőssel, Illyés maga sem azonosult, néha felháborodást, néha részvétet 
érez iránta; hanem akként, hogy végiggondoljuk a főhős tragikus vétségének tanulságát: 
szent eszmék sem szolgálhatók zsarnokon át. A mű igazsága és utóhatása az, ami a 
katarzis enyhületét adja. 

A dráma főhősének sorsában sűrűsödnek a konfliktusok. így azok elemzésekor tőle 
kell elindulnunk. - Maximus az utolsó „római jellem" Rómában. Jellemében van vala-
miféle metafizikusnak, antidialektikusnak nevezhető állandóság. Ugyanúgy, mint Becket, 
bátrabb és okosabb környezetében mindenkinél. Kemény és következetes. Másokért 
egyes-egyedül is felelős. Rómáért mindenre kész. De jó-e? Lengyel József kritériumai 
szinte minden esetben elegendőnek látszanak ahhoz, hogy eldöntsük, a jóra törekvő pozi-
tív jellem-e. „Sok és sokféle a pozitív ember - mondta Lengyel József —, az olyan, aki jó 
ügyet, jól szolgál. Ezzel a meghatározással már válaszvonalat is húztunk közéjük és a 
negatív emberek közé, akik egy rossz ügyet szolgálnak 'jól' vagy egy jó ügyet rosszul."3 

Maximus számára az ügy Róma sorsa. Valentinianus császársága, Aetius meggyilkolása, 
Karthago hadi készülődése idején Róma megmaradása reménytelen ügy. (Dürrenmatt 
nagy Romulusa a reménytelenség jegyében cselekszik. A két darab kora lényegében 
ugyanaz.) Maximus jó ügyet szolgál, habár reménytelen ez az ügy. Következetesebben, 
áldozatosabban senki sem szolgálhatná nálánál. A vétke mégis itt van — a szolgálatban. 
Róma legnagyobb politikusa akkoriban egy tévedés áldozata. Tévedése nem a mindennapi 
élet egy végig nem gondolt lépése, és nem is ilyenek a következményei. Illyés drámájában 
egy világtörténelmi méretű egyéniség tudatos, végzetes szerepvállalásáról van szó. A téve-
dés: Maximus a jó ügyet, Rómáét azonosítja a hatalommal. A hatalom megtestesítője 
Valentinianus, aki az ügyhöz régóta méltatlan. Mert Maximus őt szolgálja, a rossz magá-
hoz rontja, s végül bele kell pusztulnia ebbe a szolgálatba. Az ügyért pedig lélektörő 
akarásával sem tett semmit. 

Az élettény, ami ebben a drámában a lukácsi értelemben a konfliktus lehetőségét 
tartalmazza, az ún. „láncszem-probléma" (a kor feladatainak végtelen sorából a legfon-
tosabb megragadása, Róma megmentésének vállalása) és a müvével, feladatával össze-
forrott ember mint életjelenség (az, ahogy Maximus a vállalkozást végigviszi). „Már az 
egészen személyes életben is összeütközések, tragikus összecsapások és bonyodalmak áll-
nak elő ily módon — írta Lukács György. Mert bármennyire is középpontja egy ember 
törekvéseinek az, amit életében alkot, nincs senki, akiben és akinek számára más életté-
nyezők is ne volnának döntő fontosságúak. Minél mélyebb egyfelől az ember odaadása 
élete műve iránt, minél valódibb ember másfelől, vagyis minél bensőségesebb szálak fűzik 
az élethez, az élet különböző áramlataihoz, annál drámaibb lesz az összeütközés."4 A 
drámai összeütközések Maximusban intellektuális és érzelmi síkon játszódnak le. Alig 
látható és láttatható mindez. Elviselhetetlenül nehéz színpadi szerepnek tűnik Maximus 

3Szabó József: Lengyel József alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1966, Szépirodalmi K. 169. 
* Lukács Gy.: i . m . 8 0 . 
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Petroniusé. Igazán se a sztanyiszlavszkiji beleélés, se a teljes azonosulás nem üdvözít. 
Szinte eszköztelenül kell megéreztetni Illyés főhősének, hogy moralitása és az egyre 
erkölcstelenebb szolgálat kibékíthetetlenül birkóznak benne. A belső feszültséget tulaj-
donképpen a „római jellemről" való tudásunk hitelesíti. Vajon meddig bírja a szolgálatot 
— így fogcsikorgatva? „Végigmegyek ezen az úton, amit választottam — mondja Maxi-
mus. - Fogam szorítva jöttem idáig: most már csak kibírja ez a nyomorult állkapocs, hogy 
megrágjam, amibe haraptam." Nagynak kell lennie Maximus belső feszültségének, mert 
nagy a tét: Róma sorsa. Béládi Miklós írja az ügy érdekében vállalt szolgálatról: /Maximus/ 
,Azért 'tisztább' mindenki másnál, mert a legkövetkezetesebb: aki elismerte az abszolút 
uralom jogosságát, ismerje el az abszolút engedelmességet is - mondja Fulgentiusnak"s, 
aki Valentinianus ellen lázítja. Maximus belső drámája itt kezd valamivel láthatóbbá válni. 
Felismeri, hogy a szolgálat során, mert élt a zsarnok eszközeivel, maga is bűnössé vált. 
„Az ő bűne a mi bűnünk is" - mondja. A hatalom szolgálatában maga is a hatalom 
részévé vált, osztoznia kell bűneiben is. Felismeri, hogy eközben menthetetlenül odalett 
magánéleti boldogsága. Felismerései addig fokozzák konfliktusainak feszültségi fokát, 
hogy egy pillanatban már megölné a császárt. A tett elmarad, de itt fogalmazza meg 
Maximus Illyésnek azt az üzenetét, tanítását, amit a mű példázat voltában szolgál: „ . . . van 
egy határ, ahol nem a császárnak, de az istennek sincs h a t a l m a . . . " Mert a Valentinia-
nus-féle közveszélyes hatalom emberségétől fosztja meg az embert. 

Maximusnak az egész műben egyetlenegy akciója van: az öngyilkossága. Amit addig 
átél, az a feladatával, művével összeforrott ember konfliktusaiból következik. A konflik-
tus oldódásakor azonban egy másik konfliktust teremtő élettény is épül az előbbibe. 
Lukács György a „benyújtják a számlát" kifejezéssel jelölte a drámai mozzanatot tartal-
mazó életjelenséget. Az író tragikus atmoszférát teremt azzal, hogy Maximusnak épp 
akkor kell elszámolnia tettével és múltjával, amikor az újrakezdés lehetőségét már önál-
tató módon hinni próbálja. Felesége, szerelmese, Júlia halála az, ami rákényszeríti Maxi-
must egyetlen akciójára, a „benyújtott számla" önkéntes elszámolására. Moralitása belső 
parancsára a trón helyett kell a halált választania. — Amíg szolgált, 'tisztasága' a követke-
zetességében volt, ebben van tragikus tisztasága is. Konfliktusait könyörtelen következe-
tességgel végigviszi, és önmaga elpusztításával megoldja. 

A Kegyenc nem konfliktusok nélküli dráma. Miért nem fér bele mégsem a drámai 
anyag a hagyományos, konfliktusos dráma kereteibe? Miért lett a hatalom és a konfor-
mista ember konfliktusa rendezőelv a drámában? Nagy feszültségű, halálig vitt konflik-
tussal miért született Illyés műhelyében modelljét tekintve ún. középpontos dráma? 

„Dramaturgiailag figyelemre méltó a Kegyenc hasonlósága Katona Bánk bánjához 
(talán a konfliktusos dráma modelljének legtisztább magyar példájához): közélet és 
magánélet összefonódása, a személyes sérelemnek és a haza sérelmének együtt jelentke-
zése, egy irányba mozdítása itt is meghatározó erejűek."6 Az egyezés azonban csak ennyi: 
Az Illyés-dráma szituációjából hiányzik az a potenciális ellentét, amely a hősök tartal-
maivá válva a drámai cselekmény során tett-váltás sorozatban is megnyilvánulhatna. Úgy, 
mint Bánk és Gertrudis ellentéte és tett-váltása. Maximusnak nincs igazi ellenfele. Valen-
tinianus császár pojáca. Bármennyi is a hasonlósága Camus Caligulájával, Valentinianus 

5 Béládi Miklós : Érintkezési pontok. Bp. 1974, Szépirodalmi K. 390. 
6Pándi Pál: Kritikus ponton. Bp. 1972, Szépirodalmi K. 472. 
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mégsem Caligula. Ő igazi ellenfél lenne Maximus számára. Kegyetlen, de okos. A lehetet-
lent próbálja, a szabadság abszolút mértékegységét, de át képes élni a maga metamor-
fózisát. És le tudja vonni a 'kísérlet' következtetéseit: „ . . .nem értem el sehová! Az én 
szabadságom nem jó szabadság." Valentianusszal pojácaszerű, nérós vonásaikban hason-
lítanak egymásra, és a módszerekben, ahogy másokat megaláznak. De Valentinian us kis-
szerű. így hiányzik a drámából a két szembefeszülő, azonos erejű akarat. Intraindividuális 
a dráma konfliktusa. „Maximus bensőleg sohasem tudott maradéktalanul azonosulni saját 
logikájával. Nem szívvel-lélekkel szolgált, hanem az értelmi belátás parancsára."7 Önmaga 
ellenfele önmagának. Egyetlen személyiség erkölcsi tulajdonságai, érzelmei és erkölcs-
telenül szolgált törekvései ütköznek össze. Ez a konfliktus nem építheti akciókkal drámá-
vá a szituációt. Másféle elvnek kell a mű elemeit drámává szerveznie. Az anyagszervező elv 
azonban a legközvetlenebb kapcsolatban van a konfliktus lehetőségét rejtő élettények 
egyikével. Nem ennek révén ugyan, de ennek jelenlétével realizálódik drámává a szituáció. 

Az ún. „láncszem", amit Maximus megragadott, amire a saját életét és másokét is 
rátette, a kor és a társadalom szempontjából döntő jelentőségű probléma. A főhős a 
vállalt üggyel összeforrva a kor domináns képviselőjévé válik, s a dráma középpontjába 
kerül. Jelleme intraindividuális konfliktusával és a körülötte kialakult viszonyhálózatta] a 
dráma középpontja. „Az ilyen személyiség okvetlenül 'kikényszeríti' a hozzá való viszo-
nyulásokat, s ha benne a kor legfontosabb lényege (akár magatartásformává oldottan) 
jelenik meg, a hozzá való viszonyulások a kor lényegéhez való mozgásirányokat valósítják 
meg, mutatják be."8 Az ilyen személyiségnek már csak azért is látszólagos ellenfele lehet 
legfeljebb, mert az általa képviselt ügy, eszme az, ami a kor fókuszában van, s ehhez 
képest minden másnak alárendelt szerepe van. „A középpontban álló személyiségről 
mondhatjuk, hogy az adott kor társadalmi láncolatának, ez esetben hálózatának döntő 
szeme. . ,"9 Maximus jellemének, magatartásának tartalmai alkotják a dráma közép-
pontját, és szervezik a szituáció minden más elemét drámává. Mégpedig úgy, hogy ez a 
középpont a modell természete és az áldozat szituációja szerint szinte az egzisztencialista 
hősök magányosságával teljesen passzív. Körülötte mindenkinek akciói vannak, és az 
akciók egytől-egyig rá irányulnak. Jellemző, hogy a negatív figurák akciói intenzívebbek, 
hatásosabbak. A Maximusra irányuló akciók közül néhány: Valentinian us abszurd ötle-
tekkel próbálja ki a hűségét. (Ugyanúgy, mint Henrik Becketét vagy Caligula Muciusét. Ez 
a konformizmus emberileg megragadható végső határa.) Sidonius, a jós és a herélt az 
életére törnek. Fulgentius lázítja a pojáca császár ellen. Júliának is vannak tettei. Tud 
dönteni. Maximus passzivitásából fakad, hogy Júliára bízza a döntést: hogy érte, az ügyért 
Valentinianus szeretője legyen-e? Emberi nagyságában itt esik először és nagyot a 
szemünkben. De Maximus erkölcstelenné váló eszközeihez tartozik, hogy Júlia a szerel-
mével őt csak ugyanilyen moráltalan eszközökkel szolgálhatja halálig tartó, szerelemből 
való elszegődöttségében is. S végül - Illyés világában változatlanul működő törvények 
szerint — a tímárok, rabszolgák juttatnák mindent elsöprő akciójukkal trónhoz Maximust, 
de erre a trónra ő már nem léphet. (Ha a szereplők strukturális viszonyát ábrázolnánk: a 
nyilak kivétel nélkül a főhőshöz vezetnének.) 

1 Béládi Miklós: i. m.391 . 
'Bécsy Tamás: Drámamodellek és a mai dráma. Bp. 1974, Akadémiai К. 119. 
' U o . 118. 
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A konfliktusos drámában a főhős tetteinek sorozata, életének áldozata esetleg a jó ügy 
győzelmét hozhatja. Maximus egyetlen akciója, öngyilkossága pusztán elszámolás a sors-
sal. Az elszámolásra moralitása teszi képessé. Halálának szimbólumértéke is van: az ügy 
bukásának az előérzetét kelti. Az ügy az őt képviselő erkölcstelen hatalomnak és a rosszul 
szolgálóknak előbb-utóbb áldozatául esik. (Róma sorsa ezt példázza.) De ha végképp nem 
is vész el, mindenképp veszélyhelyzetbe kerül. - A Kegyenc negatív történelmi példa 
fölmutatásával, Maximus sorsával, konfliktusaival és azok könyörtelen megoldásával 
példázatszerű voltában arra tanít, hogy „mire való a hatalom, és mit kell vagy lehet tenni 
a hatalom erkölcsös működtetéséért".10 

1 "Béládi Miklós: 1. m. 342. 
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RUGÁSI GYULA 

METAMORFÓZISOK 

(Szentkuthy Miklós :Prae és Széljegyzetek 
Casanovához című műveiről) 

1. Bevezetés: kísérleti regény? 

Szentkuthy Az egyetlen metafora felé című, 1935-ben megjelent könyvében /e mű a 
Prae gondolati töredékeiként is felfogható/, a „kísérleti regény" módszeréről a következő-
képpen vélekedik: „Mikor a Prae-t írtam, egyik legfőbb izgalmamat az irodalom eszközé-
nek . . . óriási piszkossága okozta; szó, gondolat, értelem, szépség tisztázatlan keveredése, 
és legfőbb vágyam az volt, hogy a fentebb elsorolt heterogén elemekből valami olyan alap-
masszát gyúrjak, mint a szín, a hang vagy a szám. A Prae-ben ez egyike a leginkább 
prae-dolgoknak: egy irodalmi kifejezési eszköz kémiai hipotézise." /218/ A Prae formai 
törekvéseinek kulcsa a „kémiai hipotézis" különbözőképpen vissza-visszatérő gondolata. 
Eszerint az irodalmi műnek létezik egy olyan egységes szemlélete, amelyben a költői 
nyelv és az analízis, a tudomány nyelve egyként jelen van; pontosan úgy, ahogy a termé-
szettudományos kísérletben sem különíthető el egy objektív szemlélői pozíció, a kísérlet-
nek — valamilyen formában — részese a megfigyelő is. 

Szentkuthy művének újdonságát az adja, hogy a regény egyazon nyelven próbálja 
érzékeltetni a mű létrejöttének körülményeit, azokat a valószínűségeket, amelyek a tár-
gyak, a jelenségek kapcsolódásának esetlegességeit jellemzik, valamint a kész szövegre 
irányuló értelmezéseket. A Prae-ben a szereplők, a történetek, a grammatikai módozatok 
azonos értéket képviselnek; a különböző előfeltételek számbavétele /mégpedig minél 
szélesebb számbavétele/, helyettesíti a hagyományos értelemben vett történeteket, a 
regény szüzséjét. A szerkezeti elemek, a különböző tanulmányoktól kölcsönzött fogalmak 
néha szereplőkké válnak. Ebben a vonatkozásban a Prae olyan szótárhoz hasonlít, amely 
egyként tartalmazza az illető nyelv szókészletét és grammatikai szabályait, de e szótárban 
minden szócikk egyenértékű. Az önmagát értelmező regény a létezőt és a nem létezőt is 
egyenértékűnek feltételezi. Ezért áll ott a Prae-ve\ szemben ellentétpárja, a „NemPrae", 
amely - Szentkuthy elgondolása szerint - legalább olyan fontos, mint a valóságos mű. 

A költői nyelv-teremtés és az analízis nyelvének egységes szemléletben való ötvözése 
két szimbolikus értékpólus között helyezhető el: az egyik Szentkuthy által „Carnap-
szerelemnek" nevezett tiszta matematikai gondolkodás, a másik a „Heidegger-szere-
lemnek" nevezett nyelvi archeológia, ahol a szavak gyökereiből lehet visszakövetkeztetni 
a közvetlen tapasztalatra. A költői nyelv és a tudományos nyelv egységesítésének kísérlete 
jóval szélesebb horizontot ölel fel, mint ahogy azt az irodalmi nyelv „kémiai hipotézisé-
nek" kérdése az első pillanatban sejtetné. Szentkuthy elutasítja a német romantikától 
eredő tradíciót, az „Einigkeit", az „Ureinheit" kifejezte „egy-ség" gondolatát, amiként a 
Lebensphilosophie „Élet", „Életteljesség" fogalmait is. Erre vonatkozóan a „Magyar 
Csillag"-ban közölt vita jelenthet támpontot, amelyet Szentkuthy Szerb Antallal, Deve-
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cserivel folytatott — Kerényi Károly mítosz-értelmezéséről. Szentkuthy szerint a differen-
ciálatlan, egységes „élethez méltó magatartás csak kettő van; vagy a művész Hölderliné, 
vagy a bolond álarcaikban táncoló pápuáké és indiánoké." \A mítosz mítosza. .Magyar 
Csillag", 1941.87./ 

Szentkuthynál a tudomány és a művészet, az élet és az elvont gondolkodás egységes 
szemléletének létrehozása nem egyenlő e kettősségek egy be vonásával. Russel-re hivatkoz-
va pontos meghatározást olvashatunk erre vonatkozóan a Prae-ben: ,fiz azonosság nem 
azonos önmagával, mivel a dolgok, melyek azonossági viszonyban vannak önmagukkal, 
eggyel alacsonyabb típusba tartoznak, mint az azonosság..." \Prae. Bp. 1980. II. 365./ 
Rüssel szerint a filozófiai, matematikai fogalmak nagy része önreflexív, olyan egész, 
összesség révén nyer meghatározást, amelynek maga is eleme. Éppen ezért a russel-i 
típus-elmélet megkülönbözteti a tárgyak, individuumok neveit /első szint/, ezek tulajdon-
ságainak neveit /második szint/, a tulajdonságok tulajdonságainak neveit stb. Az iménti 
gondolatmenetnek megfelelően az egységes nyelvet úgy kell megalkotni, hogy más osz-
tályba tartozzon, mint azok a komponensek, amelyekből létrehozzuk. Ebben az értelem-
ben a Prae olyan feladatra vállalkozott, mely a feladat egészének a teljes mű pusztán csak 
része, hiszen az irodalmi nyelv keretein belül próbál megoldani egy tágabb formális kér-
dést. 

A regény a saját érvényességi körén kívül eső kérdést nem oldhatja meg, de az egész 
életművet tekintve Szentkuthy mégis alkalmaz egyfajta „feloldást". Eszerint az életmű 
olyan végtelen /ugyanakkor alapjaiban mániákusan vissza-visszatérő/ probléma-együttes, 
amelybe már egyenlő összességként integrálható a Prae künduló törekvése : az egységes 
nyelv kérdése. /Matematikailag ez az állítás úgy formulázható, hogy két aktuálisan végte-
len halmaz ekvivalens lehet akkor is, ha az egyik valódi része a másiknak. IA Prae befeje-
zetlen torzó, amelyhez viszonyítva a Szent Orpheus Breviáriuma egy végtelennek tetsző 
próbálkozást jelent. A történelmi játékok és asszociációk végtelen sokasága olyan egyedi, 
csak Szentkuthyra jellemző szinkretikus kultúrát hoz létre, amely a hellenizmus összetett, 
tarka szellemiségéhez hasonlítható. A Breviárium а Prae kiinduló problematikáját végtele-
níti az időben, hiszen itt egy sajátos kultúra-teremtésről beszélhetünk, míg a Prae kitün-
tetett művészeti ága az építészet, megjelenítője pedig a gótikus vagy barokk katedrális. A 
Breviáriumban ugyanezt a szerepet a színészet kapja, a kulcsfigura pedig a színész, 
Orpheus. A katedrális mozdulatlan képe és Orpheus végtelen vándordíja pontosan jelzi azt 
a különbséget, amely a Prae és а Breviárium alapproblémája között feszül. 

A továbbiakban megpróbáljuk kimutatni, hogy miért fulladt kudarcba a Prae formai 
törekvése, s az Orpheus-sorozat mennyiben jelenti Szentkuthy fiatalkori próbálkozásának 
— igaz, más formában való — folytatását. 

2 .Pre-logika 

Szentkuthy a Prae elején a filozófia „hipochondriájá"-ról beszél, valamiféle „hiperlogikus 
prelogikáról" /I. 10./, amely a gondolkodás előfeltételeinek elemzésére épül. A regény 
szövegéből kölcsönzött kifejezés, a pre-logika, a mű világának azon elgondolásait próbálja 
számba venni, amelyekre valamilyen formában érvényes a nyelv-előtti gondolati, érzelmi 
strukturáltság, még akkor is, ha ennek hogyanjára vonatkozóan Szentkuthy nem ad egyér-
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telmű szabályokat. A pre-logika nem a kanti értelemben vett teóriát, a megismerés előfel-
tételeinek elemzését jelenti, hanem pusztán abból a tényből indul ki, hogy a nyelv legel-
vontabb szabályai is egy készen kapott, nyelv-előtti megalapozásra telepednek rá. A meg-
ismerés à propos-ja az a szenvedély, amely az analízissel csak elszegényíthető. Ezért az 
elszegényedésért — Szenkuthy szerint — a nyelv a felelős: „minden nyelv, mint olyan, 
rossz." - úja. \Prae. II. 344./ 

Az igazi, még érintetlen elgondolások a nyelv előtt keresendők, illetve a közlés még 
legkevésbé telített egységeiben. A nyelv olyan mértani megszerkesztettségre vágyik, mint 
amilyen az építészet példájával említett középkori latin, amelyet többször is az ordo, a 
rend szinonimájaként használ. Ha az előbbi lehetőség megvalósíthatatlan, akkor tökéletes 
khaoszra van szükség, a „nemzetközi utcanyelvre." jPrae. II. 442./ A rend és a khaosz 
ambivalenciája általában nem más, mint a gondolkodás folyamatának „kórképe". 
Szentkuthy többször utal az emberi agy lázas tevékenységére, melynek legigazibb kifeje-
zője a matematika, illetve а Г art pour Г art nyelv, a Sir Thomas Browne-nál említett „The 
sensible Rhetorick of the dead." \Az egyetlen metafora felé. 217./ 

A pre-logika megjelölés némiképp paradox abból a szempontból, hogy az igaz /hamis 
értékpozíció, a szöveg ilyen értelmű belső_ korrekciója egyáltalában nem kérdéses 
Szentkuthynál. A regény címét adó prae prefixum a kifejeződés előtti struktúrákat jelöli, 
amelyekkel egyenértékűek a már testet öltött nyelvi elemek, szemben a logika hierarchi-
kus szemléletével. Szentkuthy ezzel kapcsolatban így ír: „A témám mindig egy és mindig 
ez: egy teljes embriológia, az embrió testi-lelki élete a sperma-villanástól a születésig,. . . " 
IAz egyetlen metafora felé. 56./ A „teljes embriológia" kifejezéssel feleltethető meg a 
gondolkodás „pre-formája", illetve az ezeket a formákat leíró „pre-logika". E pre-formák 
legfontosabb kifejezője a metafora. Szentkuthy hasonlata alapján a „racionálisan tisztá-
zott gondolat" úgy viszonyul a metaforához, mint a „kifejlett embertest az embrió-
hoz,..." /Az egyetlen metafora felé. 38./ 

Ezek szerint a Prae olyan módszert épít ki, ahol a szavak, a mondatok kapcsolódásának 
a szabályai előbb léteznek, mint a nyelvi elemek szigorú egymásutánja, a tulajdonképpeni 
szótár. Ebből következően a regény alapvető nyelvi problémája, hogy újra el kell neveznie 
a dolgokat, /e név-adás a nyelv-teremtés legfontosabb letéteményese a műben!/ a meg-
nevezett dolgokat pedig számba is kell vennie. A „számba-vétel" formája a leírás, a dolgok 
és a jelenségek rögzítése, amelyet Szentkuthy catalogus rerum-nak nevez. A Prae elgondo-
lása szerint a leúás nem időbeli tevékenység, /időbelivé a Breviárium-ban válik/, hanem 
kombinatorikai probléma. A számbavétel a hangulatok, az élmények minél teljesebb leúá-
sát jelenti. A Prae-ben ilyen értelemben érintkezik a pre-logoka és a catalogus rerum. A 
kifejeződés előtti viszonyok, a tulajdonképpeni előfeltételek а mű világában tárggyá ala-
kulnak át: ilyenformán pedig a catalogus rerum közvetlen tárgyai lesznek. 

2.1. Catalogus rerum 

Szentkutny a .jelenségek jegyzéké"-nek ideáját nemcsak a konkrét tárgyak, szituá-
ciók leírására terjeszti ki, hanem az emberi gondolkodás szélsőséges jelenségeinek számba-
vételére is. A catalogus rerum szinonimája a „Sachlichkeit", amelynek alapján valamilyen 
jelenség mint dolog, tárgy leírható. A Sachlichkeit két tárgy vagy reláció összekötő 
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eleme; elvileg ugyanazt a kérdést jeleníti meg, mint a bevezetőben említett „azonos"-, 
vagy „egységes nyelv" problémája. Szentkuthy elhatároló nyilatkozata ellenére ez az 
elgondolás nagyon közel áll egy tételes fenomenológiai kérdésfeltevéshez. Az intencionált-
ság és a tárgy differenciálatlan viszonya, a szemlélet és a Sache kölcsönösen definiált 
együvétartozása erre enged következtetni. A Sachlichkeit annyiban fejez ki konkrét tár-
gyiasságot, amennyiben az élmény vagy a cselekvés irányultságát a tárgy preegzisztenciá-
jaként fogjuk fel. Ez a törekvés aPrae belső világának szerves része. 

A catalogus rerum mindenesetre nem kezelhető egyszerűen „leltárként", hiszen eddig a 
leltárig el is kell jutni, vagyis a primér élményeket tárggyá kell alakítani, valamint az 
összetett élmények különböző viszonyrendszereit is számba kell venni. /Szentkuthy pon-
tosan utal erre a Bernoulli transzformációk példájával, Halbert apjának, az exeteri angli-
kán lelkésznek meditációiban./ A catalogus rerum „res" vagy „Sache" megjelölése végül is 
nem más, mint a dolognak az irodalmi nyelv metaforikus telítettsége és a matematika 
között leírható valószínűsége, a két nyelv állandó egymásra tükrözése és lefordítása. Az 
„azonosság" vagy „egység" kérdése ebben az aspektusban sem vezet egy harmadik, közös 
nyelv létrehozásához, hanem a két nyelv közötti átfedések számbavételéhez. Azt a kombi-
natorikai képletet, amely két dolog összes elképzelhető kapcsolódási lehetőségeit tartal-
mazza: ezt a képletet nevezhetjük végső soron közös nyelvnek. /Szentkuthy a gondolko-
dást úgy írja le, mint a lélek könyvespolcára kerülő könyvek állandó át-meg átcsoporto-
sítását. Prae. I. 592./ 

A catalogus rerum mindenesetre annyiban közelíthet a dolgok valóságos tartalmához, 
amennyiben ez a dolgokat magában foglaló világot maga teremti meg. Ezen a ponton az 
érvelés logikája korszerűen bezárul. Ha ugyanis az irodalmi kifejezési forma „kémiai 
hipotézise" az „egységes nyelv" kérdésében ragadható meg, akkor a Prae sajátos belső 
világának „létrehozása" megint csak a nyelv-teremtés problémáig vezet vissza bennünket. 
A nyelv azonban — Szentkuthy szerint - a kikerülhetetlen, szükséges rossz! A Prae az 
iménti paradoxont sohasem oldja fel igazán, de érdekes próbálkozásokat mégis ad. 

A regény kulcsfigurájának, Leville-Touqué-nak az Antipsyché című folyóiratban meg-
jelent egyik tanulmánya az Új szójáték kultúra felé, avagy a dogmatikus akcidentalizmus 
szabályairól címet viseli. Ez a tanulmány az új szavak és kifejezések megalkotásáról elmél-
kedik. A kiinduló példa a „Hippochondria Stylopotama" név, „ahol is a víziló tudo-
mányos nevével jelzi a lány közismert hipochondriáját és írói hajlamait". /Prae. I. 28./ A 
„hippopotamus" és a „hipochonder" szavak egymásratolása ugyanazt a módszert követi, 
mint Leville-Touqué tanulmányának kiinduló példájában az építész. Az egymás fölé raj-
zolt és egymást részben takaró négyzetek „statisztikai rácsa" /amely hasonlatos a térké-
pen egymást keresztező, de egyforma vonalazású területekhez/Jelenti az építmény közép-
ponti formáját. Ezek, a nyelv és az építészet példájával jelzett közös területek válnak 
lényeghordozóvá: Leville-Touqué megfogalmazása szerint: „ami az emberek szubsztancia-
érzékiségének teljesen új állapotát mutatja: az akcidenseket tudja csak dogmaként él-
vezni." /Ргае. I. 29./ A „statisztikai rács" és az „új szubsztancia-érzékiség" egymáshoz 
rendelése tágabb horizonton is érvényesül, hiszen — Leville-Touqué érvelése szerint — az 
új szójáték-kultúra az emberekben új attitűdöt is kialakít. IPrae. 1.49./ 

Szentkuthy szerint az „ É n " csak hipotetikusan ragadható meg, csakúgy, mint az 
„egyéniség", amely egyenlő a „kinullázott emberrel". \Prae. I. 32./ A nyelv elégtelenségé-
re és az egyéniség kiüresedésére alapozott szójáték-kultúra valamilyen szilárd bázist, viszo-
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nyitási rendszert igényel. Ez az alap nem kereshető a nyelven belül, a Prae-ben erre 
vonatkozóan a szójátékok egymásra való lefordíthatatlansága adja a legfőbb bizonyítékot. 
A regény abszolút racionalista alakjának, Leville-Touquénak a tanulmányairól Halbert - a 
mű szellemiségének másik végpontja — úgy vélekedik, hogy az egész nem más, mint 
„logozsargon", Touqué olyan, mint aki „idegen nyelven beszél". IPrae. I. 286./A megértés 
és a meg nem értés mindig nyelvi formát ölt, s ezt az ellentmondást csak akkor lehetne 
megszüntetni, ha létezne a nyelvnél egységesebb szemlélet. Végeredményben a Prae is 
érinti e kérdést, például a név-adás tekintetében. Ha a név megváltozik, a dolog is meg-
változik, ezért mondja Szentkuthy, hogy a nominalizmus és a realizmus között semmi 
különbség nincs. A dolog, a Sache és a kifejezés, a nyelvi érték ellentmondó kettőssége 
végül is a realitas fogalmában oldódik fel. „Deus creavit mundum quia Veritas delitium 
suum. Isten azért teremtette a világot, mert a realitásban /ezt jelenti itt a »veritas« szó/ 
leli kedvtelését." /Saturnus fia. Dürer életregénye. Bp. 1966. 263./ A szójáték-kultúra 
nyelven kívüli megalapozása az igazság ősmintája, a realitas. Ugyanakkor a realitas, a 
„valóság" nem más, mint nyelvteremtés! Szentkuthynál: „Mikor Isten a létezést kitalálta és 
az megjelent, a kezdet kezdeteinek első pillanatában nem volt-e azonos a legősibb 
legprimérebb élet a legabszurdabb racionalis point-nel, hogy ne mondjam: szójátékkal? " 
/Prae. I. 430./ 
- Szentkuthy szójáték fogalmát többen hasonlították Wittgenstein nyelvjáték /Sprach-
spiel, language-game/ teóriájához, elsősorban Hanák Tibor, aki kitűnő tanulmányában 
behatóan elemezte a kérdést. /„Magyar Műhely", Szentkuthy-szám. 1974./ A lehetséges 
analógián túl számunkra az a legfontosabb, hogy a Prae szerzője a „megbízhatatlan" nyelv 
pontos és egyértelmű viszonyítási alapjának a realitas-1 tekinti, azt az eleven színjátékot, 
amelyet a Szent Orpheus Breviáriumában már közvetlenül ragad meg, a fiatalkori mű 
nagyszabású formai kísérletének közbeiktatása nélkül. 

A szójáték és a realitas egymásra vonatkoztatása a nyelv-teremtés és az analízis állandó 
váltakozását, végső soron pedig összeegyeztethetetlenségét eredményezi. Ez az inkonzisz-
tencia a Prae szerkezetében is jelen van, mégpedig a hagyományos formai koordináták, 
a tér és az idő viszonyában. 

2.3. Tér és idő 

Állandóan visszatérő elgondolása alapján Szentkuthy csak egyetlen időt ismer: az abszolút 
jelent, a mindenkori „van"-t, a „valóság plusquamlogicum"-át. Az Orpheus-füzetek VII. 
darabjában Kételkedő Szent Hugo — egyik levelében — így ír: „Számomra idegen és 
érthetetlen, amikor komoly hittudós társaim közül egyesek az elveszett időről beszélnek, 
annak kereséséről és végül annak valamiféle megtalálásáról. Az én lelkemben az emlékek: 
örök jelen- és plasztikus alakban és időben élnek, s nem változtathatók, . . . Ami egyszer 
már volt valamikor, az belépett /persze az időszakok hozzátartozó végtelen variációival/ az 
örök Van-ba." /Kanonizált kétségbeesés. Bp. 1974.303-304./Két dologra kell itt hang-
súlyozottan figyelnünk. Az egyik az, hogy Szentkuthy alkotó pályáján majd negyven évet 
előrehaladva is pontosan ismétlődik a Prae egyik nagyon fontos gondolata; a másik pedig 
a prousti regénytechnika tagadása, amely ugyancsak mániákusan visszatérő gondolat az 
életműben. Az „elveszett idő" /temps perdu/ eszközének elvetése annál is érdekesebb, 
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mert a Prae időről és térről való elgondolásai nagyon erősen kapcsolódnak Bergson elmé-
letéhez, egyetlen pontot, a „tiszta tartam" /durée pure/ kérdését leszámítva. /А „tiszta 
tartam", a szubjektíve érzékelt és méréstől mentes idő a prousti időfelfogás alapja./ 
Szentkuthy szerint a prousti módszerre más értelemben van szükség: „ahogy volt idő-
Proust, kell tér-Proust is." \Prae. II. 60./ A szubjektíve érzékelt és felbontott idő gondo-
lata helyett a tér hasonló értelmű analízise jelenti a lényegi eljárást. 

Bergson elméletéből — esetünkben — két probléma emelhető ki. Az egyik a tartam 
/durée/ és az idő /temps/ viszonya, a másik pedig az egyidejűség /simultanéité/ kérdése, 
Bergson szerint az emberi érzékelés apriorija a tér. A tér homogén, ellentétben az idővel, 
amely összetett és minden esetben levezethető a tér fogalmából. Amikor időt mérünk, ez 
a transzformáció mindig létrejön, azaz bizonyos konvencionális egységek alapján — a 
térben — egyidejűségeket számlálunk meg. Ezzel szemben a tartam /durée/ közvetlen 
időérzékelés és nem a megszámláláson alapul. Amikor az időt homogén közegként fogjuk 
fel - egyúttal leválasztjuk a tudati állapotokról, s ezzel heterogén jellegét oly módon 
szüntetjük meg, hogy tulajdonképpen negligáljuk. Maga a tartam oszthatatlan állandó 
mozgás. Amennyiben az időt mérjük, egyidejűségeket helyezünk egymás mellé, vagyis a 
méréskor a tér analógiáját használjuk fel. Az egyidejűséget Bergson úgy határozza meg, 
mint ami az „idő metszete a térrel'. Az egyidejűség fogalma azonban nem más, mint 
elménk szüleménye, ami abból fakad, hogy az időt magát képtelenek vagyunk matema-
tikai nyelvre fordítani. Az idő objektív meghatározása tehát: a permanens számlálás. 
/Bergson érvelése az arisztotelészi idő-definíció — Fizika. IV. 10-14. — aktualizálása, 
miként azt Heidegger a Sein und Zeitben kimutatja. Arisztotelész szerint az időt csak 
akkor érzékeljük, ha képesek vagyunk azt felbontani oszthatatlan „most"-okra — amiként 
Bergsonnál pontokra —, és ha a „most"-ot kettőnek, előzőnek és következőnek, azaz 
számszerűnek fogjuk fel. Bergson elmélete — az arkhét illetően — nem új, de nem véletlen, 
hogy a XX. századi fizika nagy alakja, Louis de Broglie az elgondolást a hullámelmélet 
„prófétikus megsejtésének" nevezte./ 

Az idő térként való érzékelése matematikai kérdés, míg a durée pszichológiai prob-
léma. A Prae a térszerűség szemléleti elsőségére cpít. Ennek a térszerűségnek alapvető 
mozzanata a már említett abszolút jelen idő. Szentkuthy a kép kitüntetett szerepére épít: 
a táj, vagy akár a lélek is egy-egy festmény, illetve fényképfelvétel formájában kerül 
beállításra. A Prae-ben a tér elsődleges megjelenési formája a kompozíció. Ezt a teret 
/képet/ az idő mindenkor csak felbomlasztani képes. „Egy valóságos tájkép mindig kom-
ponált, a szerkesztő aktivitás minden tér természetéhez hozzátartozik. Az idő viszont 
éppen az ellentéte ennek: aktívan bomlasztó jellegű. \Prae. II. 350./ A dolgot csak a teljes 
időtlenségben lehet ábrázolni, míg az analízis - amely a tárgyakat, az eseményeket apró 
részeire bontja - az időben zajlik. A Prae latens időbelisége végül is ezen a tényen alapul. 
Ezért az idő — bizonyos mértékben — a figurák, a dolgok pre-formája is; a regény meg-
határozása szerint: ,pz anyag preludiuma." /I. 195./ Szentkuthy az Ezeregyéjszaka egy 
metaforájával — az „idők királya" példázza mindezt. Az idő nagy hullámgyűrűk koncent-
rikus sora, amelyek összesűrűsödnek, majd felveszik egy konkrét alak, a király formáját. 

A regényben az idő sajátos módon épül be a kompozíció térszerű, statikus rendszerébe. 
A mű végén egy meditációt olvashatunk az óralapról, illetve az óralap keltette meditá-
ciókról. Ezek az asszociációk az „idő történetét" körvonalazzák — különböző megeleve-
nített képek formájában. Az „idő története" kifejezésben olyan történettel van dolgunk, 
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amelynek az idő szereplője. „Hetet ütött az óra; először a katedrális hangja, aztán az én 
órám. Mintha a köd nekiütközött volna a gótikus falaknak és az adná a bongó hangot; 
valami kiadatlan „Zeit-dráma" jelenete, melyben az idő hajója nekiüti ködös orrát a 
partnak." /II. 311./ A Zeitdrama"-nak bizonyos mértékben következménye az epika létre-
jötte. Amiként különválasztottuk az időt és az idő történetét, akként állítja Szentkuthy, 
hogy az epika csak az én és az én történetének különválasztása révén lehetséges., A tudat 
automatikusan bekapcsol egy ilyen kettéágazási folyamatot; az „én" sötét függőkertjéről 
hirtelen leválik az „én története", az élet zárt golyójáról egyetlen pillanat alatt, mint 
szervetlen héj, haszontalan burok, lehull az »epika«." \Prae. II. 196./ 

Az idő-metaforák beépülnek a kompozíció zárt terébe a képbe, amely a történéseket 
egyetlen kimerevített filmkocka formájában konzerválja. A kép a regény egyik legfon-
tosabb szerkezeti eleme. Minden ami időbeli, csak ezen a módon ragadható meg. Az idő 
érzékelése a térben történik, a bregson-i számlálás analógiájára. Az adott szituációt a 
lehető legteljesebben számba vevő szójáték is csak ennyit tud megőrizni a realitasból, a 
környező eleven világból. 

A szemlélet, a nyelv egységének hipotézisét Szentkuthy az általa „tiszta minőségnek" 
nevezett fogalmak révén jeleníti meg Az egyetlen metafora felé már idézett szövegrészle-
tében. A Prae a szám fogalmán keresztül kísérli meg bemutatni — miként jön létre a 
gondolkodás, a nyelv dichotómiája. 

2.4. A szám 

A Prae utolsó szerkezeti egysége, Halbert apjának meditációja alapján a következő gondo-
latmenet rekonstruálható. A számok egy különböző nyitottsági fokú spirál részei, ahol az 
egyes a spirál kezdete, a kettes már nyitottabb vonalrész, a hármas még inkább; a végtelen 
pedig az egyenessé tágult spirál. Az egyes szám tehát az egyetlennek, a par excellence 
egyedinek a szinonimája. E szám-koncepció analógiája a stílus meghatározása is. A stílu-
sok végtelen sora egy ilyen „ex-algebrikus" szépség körül mozog, tehát végtelenül sok 
egyedi szépségről beszélhetünk; a tapasztalat szerint viszont elhitetjük magunkkal, hogy a 
számlálás /jelen esetben az értékelés/ világában vagyunk. 

Ebből a gondolatmenetből az következik, hogy annyiféle számlálandó dolog van, 
ahányféle szám és megfordítva. Ez a felfogás a dichotóm szemlélet egyedül lehetséges 
feloldása, hiszen végtelenül sok törvényt és esetet, definíciót és meghatározandó jelen-
séget rendelünk egymáshoz. így az általánosításnak és az elvonatkoztatásnak nincs értel-
me, mert a dolgokat önmagukkal nevezzük meg és definiáljuk. /Е jelenség analóg azzal a 
meghatározásunkkal, miszerint a Prae egy olyan szótár, ahol a szavak és a grammatikai 
szabályok egyenértékűek./ 

Szentkuthy szerint minden szám különálló egység, monász. \Prae II. 440./ Ennek 
megfelelően az egy nem lehet összemérhető mennyiségek mértéke, egy feltételezett 
aranykor „egy-ségének" szimbolikus kifejezője. Nem lehet tudni, hogy az eredendő egység 
miért szűnt meg, de az bizonyos, hogy a „kettő" létrejötte nem jelentett szimmetrikus 
osztódást. A „ket tő" azonban uralkodó eleme a gondolkodásnak, Szentkuthy ezt 
Leville-Touqué példájával mutatja be: „ . . . minden jelenséget rögtön szimbólumként fogott 
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f e l , . . . minden megjegyzése, mondhatni kivétel nélkül, fenti típusú volt: definiált valamit, és 
ezzel rögtön szimbólummá is emelte a dolgot." \Prae. I. 302./ 

A szám ilyetén értelmezéséből az következik, hogy az egységes nyelv megközelítésének 
logikai formája: egy önmagába visszatérő kör. Képtelenség e körön kívül kerülni, s ezt a 
Prae szerzője is érzékelteti, amikor feltételezi a mű ellentétpárját, a Nem Prae-X, amely a 
megoldatlan kérdések képzeletbeli megoldásának a letéteményese. A Prae formai törek-
véseinek indítékai a „körön kívül" keresendők, olyan alapvetésben, amelyre az irodalmi 
mű közvetlenül támaszkodhat. Szentkuthy számára ezt az alapot a század első harmadá-
nak nagy természettudományos /elsősorban fizikai/ felfedezései jelentették, s a nyomuk-
ban kibontakozó általános igény, az univerzális és „egy-séges" világmagyarázat igénye. 

3.Egységes tudás 

Külön tanulmányt érdemelne annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy a természettudomá-
nyok korabeli eredményei miként épülnek be Szentkuthy művébe. Einstein, de Broglie 
neve a legkülönbözőbb képzettársításokban fordul elő — csakúgy, mint Bergsoné, 
Camapé vagy Bohré. E képzettársítások átfogó jellemvonása az, hogy a realitas egy és 
oszthatatlan, s ebből a szempontból az „egységes tér", a „komplementaritás elv", a „kép-
zeletbeli tárgy" stb. fogalmai, amelyek a szaktudományokban konkrét jelentéssel rendel-
keznek, a Prae világában a jelenségek és az analízis szétválaszthatatlan egységét alkotják. 

Halbert apjának meditációiban olvasható a következő gondolatmenet: „érzem, hogy a 
világ egy nagy valóság-szférában van, anélkül, hogy egyes igazságokból, vagy ténymozai-
kokból volna összerakva. Valami német vendég docens Cambridge-ben előadást tartott , ha 
jól emlékszem, a különböző anyagelméletekről, s olvastam az újságban egy mondatát: Die 
Masse im einzelnen ftaumpunkt ist Null." IPrae. II. 314./ Ezt az örök és változatlan 
létezést Szentkuthy - más helyütt - a „valóság abszolutumának" nevezi. Ennek a valóság-
nak az adekvát szemlélete az lenne, ha megfigyelőként kívül kerülhetnénk az egész rend-
szeren; egy olyan szemlélői pozíciót vehetnénk fel, ahonnan a rendszer minden pontja 
látszik. Szentkuthy ezt a pozíciót a „valóság centrumának" nevezi. jPrae. 1.466./ Ebből a 
centrumból tekintve minden azonosságnak elvész az értelme, hiszen a realitas és a meg-
figyelt jelenség egy-gyé válik. Az iménti érvelésnek két és fél évezredes hagyománya van 
az európai gondolkodásban, Parmenidésztől — Einsteinig. Parmenidész Alétheia című tan-
költeményében a Napból szemlélve nem látszik sem az árnyék és a fény, sem pedig a 
nappal és az éjszaka kettőssége. Ennek megfelelően megszűnik az emberi gondolkodás 
dichotómiája is. A Nap szemlélete: az egységes látás; az univerzális világmagyarázat alapja. 
Ez az univerzális látásmód konkrét értelmezést nyer a modem fizikában. Einstein nem 
véletlenül nevezi „parmenidészi fizikának" a relativitás elméletet, hiszen logikájának 
lényege ugyanaz, mint Parmenidészé. A Nap megfigyelői pozícióját - Einstein megfogal-
mazása szerint — a „fantóm fizikus" helyettesíti, hiszen az ő helyzete csak fiktív: szám-
talan nézőpont együttese. 

Ha komolyan vesszük a Prae filozófiáját, akkor nyilvánvalónak tűnik, hogy Szentkuthy 
is ilyen „lényegszemléletre" vonatkozó eljárásokkal próbálkozik. Ezekből a kísérletekből 
nem áll össze egy egységes kép, a mű kompozíciójának lehetséges alapja. A realitas átfogó 
egységét a szemlélet csak valószínűségek, különböző variációk együtteseként képes meg-
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ragadni. Szentkuthy a komplementaritás fogalmával közelíti meg ezt a kérdést; a Prae 
utolsó logikai lépéseként pedig az irodalmi nyelv „kémiai hipotézisének" előfeltevését a 
kombinatorika eszközével próbálja érzékelhetővé tenni. 

A „komplementaritás elv" összefüggését Niels Bohr vezette be a fizikai elméletbe. 
Eszerint a részecskék viselkedésére vonatkozó eredmények különböző kísérleti feltételek 
mellett születnek, másrészt pedig a megfigyelések leírásakor más területek is szerepet 
játszanak. Ugyanakkor bizonyos jelenségekhez is hozzátartozik egyfajta komplementer 
„természet". A fény például egyszerre rendelkezik a részecske és a hullám természetével; 
de Broglie e korabeli felfedezése a Prae ben is többször szerepet kap. 

Szentkuthy Leville-Touqué figuráját ábrázolja ilyen komplementer természetként. 
Leville-Touqué az élet szélsőségeit építi be gondolkodásába, és sohasem dönt az egyik, 
vagy a másik véglet javára. Ez az „onto-fikt" állapot azzal a példával kerül bemutatásra, 
amikor ugyanaz az egyetem két könyvet ad ki egyszerre. Az egyik könyv címe Ens Ens, a 
másiké pedig Berkeley. Az első cím egy új mitologizmus kialakulását jelzi, a második 
pedig egy üj idealizmusét. jPrae. I. 38./ Leville-Touqué tudta, hogy itt nem kell válasz-
tania, mert a két végletes aspektus ugyanazt a jelenséget fejezi ki. „Ha új fizikatankönyve-
ket olvasott, efféléket jegyzett meg magának az optika fejezetekből: a fény egyszerre 
fejeződött ki a legközépkoriasabb anyagrészecskékkel és a legberkeleybb ízű valószínűség-
felhőkkel, . . . - az egyik oldalon a naiv anyag, másik oldalon Broglie-fikció." \Prae. 1.39./ 

A komplementaritás után, a végtelenül sok lehetséges nézőpont alapján vezeti be a mű 
végén Szentkuthy azt a legfőbb dramaturgiai elvet, amelyet már ér inte t tünké kombina-
torikát. A szépség meghatározása — például - a következőképpen történik: „A szépség 
mintha a végtelen cserélhetőséget kifejező formula volna; questio curiosa ex doctrina 
combinationis, hogy megint kedvenc témámat, a Bernoulli-féle leveleket vegyem elő. ő 
azt kérdezte, hogyan lehet végtelen számú levelet, amelyekhez végtelen számú boríték 
tartozik, kimerítőleg, minden esetet elképzelve összecserélni, nem megfelelő borítékba 
tenni? És ehhez találtak egy formulát, amely kifejezi az összes elcserélhetőségi esetet. A 
szépség úgy viszonylik a világhoz, mint ez a megtalált algebrai formula a levelekhez és 
borítékjaikhoz." \Prae. II. 400-441. / 

A Bernoulli-féle permutációk, a Végtelen utazás /Jakob Bernoulli egyik művének 
címe/, ugyanazt a módszert jelenti az időbe kivetítve, mint amelyet kiinduló hipotézisünk 
jelölt. A nyelv egységesítésére vonatkozó elképzelés — ebben a megközelítésben — azt a 
megoldást sugallja, hogy a realitas legapróbb jelenségei és azok leírása a Bernoulli-féle 
levelek és borítékok mintájára viszonyulnak egymáshoz. A végtelenül sok variáció egy-
máshoz rendelése annyit jelent, hogy minden eset egy-egy szabály is egyben, tehát az eset 
és a szabály megkülönböztetése szükségtelenné válik. Ezt a módszert követi a catalogus 
rerum, amely a Prae-Ъan csak az egyik fontos komponens, de amely a Breviáriumban 
központi jelentőségűvé válik. A catalogus rerum, a .jelenségek jegyzéke" időben végtelen 
tevékenységet jelöl. Az egységes nyelv helyett sajátos „létformává" emeli az írást, ponto-
sabban a valóság /realitas/ leírását, amelyhez viszonyítva a jelenségek értelmezése, az 
analízis, formailag másodlagossá válik — anélkül persze, hogy megszüntethető lenne. 

Az imént vázolt módszer a Breviárium sajátja; a Prae csak a kezdeti lépést jelenti 
mindehhez. A Prae latensen minősíti is az „irodalmi kifejezési forma" egyesítésének siker-
telen kísérletét. Leville-Touqué az Antipsyché című folyóiratban cikket ír a „Kezdet 
Sémája" címmel: „Ebben egy képzelt regényírót vett elő, vagy talán filozófust, aki csak 
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azért veszi fel a regényíró kísérleti szerepét, hogy új logikájához más területről is szedjen 
érveket, és ezzel az alakkal azt a pontot figyelteti meg, mely pont előtt még nem volt 
semmi logikai vagy művészeti ihlete egy új rendszer vagy regény megírásához, de amely 
ponton már jelentkezik az ihlet első csírája". \Prae. I. 8./ A logika és a művészet előtti 
állapot tartalmazza azt a világot, amelynek a létrejött mű pusztán csak része. A Nem Prae 
és a valóságos mű viszonya is ennek az analógiának alapján építhető fel. Az egy-séges és 
differenciálatlan realitas letéteményese a Prae ellentétpárja - a Nem Prae. Ez utóbbinak 
azonban csak jelzései vannak a regényben: a „NemPrae-Átlók". Az „átlók" szerepét 
Szentkuthy — az Apostolok cselekedeteiből vett Szent Pál hasonlat alapján — ahhoz az 
oltárhoz hasonlítja, amelyet a Pantheón-ban emeltek az „ismeretlen istennek". 

A Prae és a Nem Prae, a realitas és a szójáték, az analitikus és a költői nyelv egységesí-
tésének kísérlete mindig megragad abban a feloldhatatlan kettősségben, amelyet Leville-
Touqué imént idézett regényírója példáz. Nem tudjuk eldönteni, hogy a Prae szerzőjének 
szemlélete a logikusé-e, avagy a regényíróéi Nyilvánvalóan mind a kettőé, de semmi-
képpen sem egy önálló figurában ötvözhető harmadiké. Az alkotói kettősségnek felel meg 
a mű formai kettőssége is. A Prae utolsó mondata szerint: „a formák és a tartalmak 
kétlaki életet éltek". /II. 588./ 

4. A szerkezet kivetítése az időbe: Széljegyzetek Casanovához 

Ha a Prae A nyelvi kísérletként értelmeztük, akkor a Szent Orpheus Breviáriuma az elmé-
leti fejtegetések egyfajta próbája; a catalogus rerum élményforrásához, a „történelemhez" 
írott kommentár, amely 1939 óta folyamatosan készül. Ez a jelentős módszertani váltás 
torzóként, fragmentumként hagyja meg a PraeA, úgy tűnik, végérvényesen. Orpheus törté-
nelmi metamorfózisai az előbbi módszertani váltást teljes mértékben indokolttá teszik. A 
Breviárium 6. részében a Vallomás és bábjátékban /1942/ Szentkuthy maga is utal erre: 
„Bennem is dolgozik a nagy filozófiai kísértés: a dolgokat csak egypár egyszerű élettani, 
vagy gondolati alapelvre vezetni vissza . . . hogy ezt a rossz hajlamomat ellensúlyozzam, 
azért menekülök a történelmi álarcokhoz - a régi történelem színessége, zavarossága, 
szemérmetlen önellentmondásai, céltalansága és múlandósága különösen alkalmas, hogy a 
filozófiai leegyszerűsítéseket szétkuszálja, keresztezze, élénkítse." /SZOB II. 244./ 

Amennyiben a Prae valóban feltételezi a Breviárium módszertanát, akkor az éppen 
abban ragadható meg, hogy Orpheus vándorútja végtelen. Szentkuthy itt a kínai króni-
kások mintájára „számba veszi" a világot. De ez a „számbavétel", leírás ellentétes irányú, 
mint a Praeben. Itt nem a dolgok és események végtelen, rejtett világa felé haladunk, 
hanem a potenciálisan végtelen világ felől a leírható, véges világ felé. A Szent Orpheus 
Breviáriuma cím is erre utal. Szentkuthy egy visszaemlékezésében említést tesz arról, hogy 
az Orpheus-füzetek szerkezetét — elsősorban a szövegközi kommentárokat — Karl Barth 
Der Römerbrief /München, 1922./ című műve nagymértékben befolyásolta. /Új írás, 
1976/5. 118./ A „breviárium" = ,,/le/ rövidítés" értelme szerint Szent Pál rómaiakhoz írott 
levelének egy tradicionálisan félreértelmezett szöveghelyével adható meg. A 9. rész 28. 
versében szereplő mondatból kiemelt jelzős szerkezet: „logosz szüntetmémenosz", 
„verbum abbreviatum" Origenésztől eredeztethető értelmezése a „lerövidített logosz". 
Ebben a felfogásban a „breviárium" a történelem, a művészet olyan sűrítménye, amelyből 
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az olvasó vissza tud következtetni arra az eleven színjátékra, amelyet Szentkuthy realitás-
nak nevezett. 

A Szent Orpheus elnevezés valószínűleg nem független a kornak az antikvitás iránti 
érdeklődésétől; a „Sziget-mozgalomra" gondolunk, Hamvas Bélára, Weöres Sándorra, aki 
a költészet őseredetét az orfikus hagyományra vezette vissza. A név mindenesetre érdekes 
szinkretizmust jelöl, még akkor is, ha például az antik hagyomány többször is összekap-
csolja Orpheus és a megfeszített Krisztus történetét, illetve szimbolikáját. Szentkuthy 
Orpheusa esetében egy másik antik irodalmi hagyomány, a metamorphosis szerepét kell 
kiemelnünk. A történelmi álarcok, a végtelen vándorút az átváltozások sokaságát jelenítik 
meg. 

A Széljegyzetek Casanovához című írás /1939/ Casanova 1822 és 1828 között meg-
jelent német nyelvű emlékiratait használja fel az ideális történelmi korszak, a XVIII. 
század rekonstrukciójára. Eszerint Casanova a XVIII. század kulcsfigurája, egy meghatáro-
zott hangulati és szellemi világ kifejezője. Szentkuthy szerint: „ . . . a titkos „közép" a 
lényege az egész Casanova-élménynek — egy pillanatra sikerült egy korszaknak, vagy talán 
csak egy embernek: . . .a szerelem állat- és etikettrészét összeegyeztetni. Soha ilyen züllött, 
ilyen aranykori, ilyen libertin nem volt a szerelem, mint i t t . . . " /SZOB. I. 22./ 

Casanova visszaemlékezéseiben azonban nem elég a konkrét erotikus élményt keresni, 
az erósz valamiféle „ideológiáját" kutatni. Szentkuthynál az erósz szorosan érintkezik a 
korszak teljes szellemi arculatával. Bizonyos szinten Casanova figurája hozzákapcsolható 
XIV. Benedek pápáéhoz, mint ahogy a főhős Janus arcai között szerepel Brunelleschi és 
Ariosto is. Már a Prae végén, a „Juanus Ethicus" témában feltűnik az a gondolat, hogy 
Don Juan az „erkölcs áldozata" szemben Casanovával, akinek a kor nem jelent ellentétes 
erkölcsi világot. Don Juan és Loyolai Szent Ignác a katolicizmusban kísérteties közelséget 
jelenthet, de a két szerep nem olvasztható egybe. Casanova viszont ügy látogat fiatal 
nőket, mint barát, szerető és pap egyszerre. Ezen a ponton az erósz kérdése jóval széle-
sebb érvényűvé válik. Az öregedő lovag életének utolsó tizenhárom évét /1785-1798/ 
Waldstein gróf csehországi kastélyában, Dux-ban töltötte, mint udvari könyvtáros. Az 
emlékiratain dolgozó Casanovát Szentkuthy „18. századi entellektüelnek" nevezi. /Е meg-
határozás nagyon hasonló a francia szakirodalom de Sade márkit értékelő álláspontjával./ 
Szentkuthy a Casanova-jelenséget Mozart figurájával egészíti ki. A Don Giovanni-X kom-
ponáló Mozart és Casanova ugyanannak a szellemi szituációnak szorosan összefüggő 
vetületei. Az erósz-filozófiát és a konkrét erotikus élményt a mozarti remekmű ötvözi, a 
rokokó opera, amely az „egyetlen történelmi gondolat és élet" /SZOB. I. 53./ 

Szentkuthy az Europa Minor-ban azt írja, hogy egy adott kultúra lényege mindig 
másutt keresendő, és ennek a másságnak a megtalálása örök játék, amelynek sohasem le-
het vége. Ez az önmagában banális gondolat két dolgot jelöl: az egyik a különböző kultú-
rák szinkretizmusa, a másik pedig bizonyos tradíciók /„halott korok"/ megelevenítése, 
„történelmi gondolattá" emelése. A Széljegyzetek ilyen mássága sajátos görögség-képe. Itt 
egy rövid kitérőt kell tennünk Szentkuthy Kerényi elleni kritikáit ismertetve. Az 
1941—42-ben a „Magyar Csillag" hasábjain lezajlott vita sokat elárul Szentkuthynak a 
vallásról, a mitológiáról alkotott felfogásáról. 

Szentkuthy a lap 1941/2. számában recenziót közölt mítosz mítosza. /Kerényi 
Károly újabb vallástörténeti munkái/ címmel. Az írás a Homéroszi himnuszok /1939/ 
című kiadványhoz írott két bevezető tanulmányt, a Die Antiker Religion című könyvet, 
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valamint a Homéroszi himnuszok В. kötetéhez írott előszót támadja - meglehetősen 
erőteljes hangon. Szentkuthy szerint Kerényi úgy beszél a görög istenekről, mint a német 
romantikusok, illetve Bachofen, Nietzsche, W.F. Otto, s ezért mindig a „német istenek-
ről" van szó, akiknek semmi közük sincs antik elődeikhez. Az „élet" vagy „életteljesség" 
fogalmai a német romantika elképzelései, és a görögökre alkalmazhatatlanok. Szentkuthy 
Kerényi módszerét az „elkésett értelmi ember lelkivilágából" [sic!] vezeti le, amelyet 
valamiféle „alexandriai fáradtság" jellemez. /i.m. 87./ Az „alexandriai korok" jellegzetes 
magatartása — a Prae szerzője szerint —, hogy a Sein és a Werden „impotens ellentéteire" 
redukálják az életet. 

Ha figyelmesen összevetjük a Kerényi ellen felsorakoztatott érveket a Prae formai 
célkitűzéseivel, akkor azt látjuk, hogy ezek a célkitűzések ugyanarra a Reine Struktur ra, 
vagy Innere Form-ra irányulnak, mint amelyet a recenzióban Szentkuthy elvet, s az egész 
életművére ugyanaz az „alexandrizmus" jellemző, mint amelyet az előbb negatív példa-
ként állított! Mindamellett Szentkuthy még 40 év múltán is úgy vélekedett, hogy a görög 
mitológia igazi újjáéledését nem a német romantika, s vele a XIX. századi vallástudomány 
jelentette, hanem a XVIII. századi balett és opera. \Az értelem primátusa. „Új írás", 
1981/12.69./ 

Mitológia és mindennapiság egylényegűvé válik a rokokó operában és balettben. Ennek 
megfelelően anakronisztikus és szokatlan Casanova görögség-képe is. Az ő görögjei „Bal-
kán és Bizánc keverék rongyai". /SZOB. I. 48./ A lovag csak ebben a közegben lehet 
igazán életteli figura, szemben Goethe és Winckelmann Hellászának, Rómájának — állító-
lagos — merev klasszicizmusával. Casanova utazásai ezt a komplex „görög világot" ölelik 
fel. Dél-Itáliában Püthagórasz jelenik meg, a „szám-aszkéta"; de e világ igazi központja -
Konstantinápoly. Az „impromptu du Balcan" után kitárul a Mediterráneum, végül pedig 
az egész Kelet - a Széljegyzetek dekoratív világának szimbolikus tere —, amelyet Casa-
nova utazásai, illetve a nőkkel kapcsolatos „kalandjai" fognak össze. 

Az Emlékiratok révén életre keltett XVIII. század egysége azon az elvi lehetőségen 
alapul, hogy Casanova egész élete „egy gondolat hajtása". Az iménti megállapítás а Szél-
jegyzetek legfőbb dramaturgiai elve, ezt tanúsítja a könyv nagy műveltséganyaga : Abélard 
és Tintoretto , Andrew Marwell, Mozart figuráinak mozaikszerű együttese. Különösen az 
Abélard és Tintoretto művek elemzésekor lesz egyértelmű mindez; Szentkuthy az egész 
Orpheus-sorozat központi gondolatát fogalmazza meg itt:,,Hiszen ez a Tintoretto-jegyzet 
csak egyetlen példa arra, amit ez a könyv a maga egészében vél jelenthetni; egész termé-
szet és egész történelem mindig csak egyetlen egyén dekorációja, Isten mindig egy ember-
rel áll szemben, a realitás mindig csak két lélek dialógusa: a metafizika: a förtelmes-fen-
séges „tea for two", melynek helyébe értelmesebbet sohasem tehetünk." /SZOB. I. 105./ 

A decorum, *a catalogus rerum és a dialógus meghatározó szerepe, a gondolat és az élet 
egységesítésére irányuló törekvés analóg a Prae logikájával, az „irodalmi nyelv kémiai 
hipotézisének" igényével. Ennek a gondolatnak а Széljegyzetek-ben а rokokó opera gyűj-
tőfogalom feleltethető meg. A rokokó opera a színes, mozgalmas velencei karnevál képé-
ben ötvözi a század legfontosabb kérdéseit; a „történelem" adekvát színtere viszont a 
nagy barokk színpad, vagy még inkább világszínház: a theatrum mundi. 
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5. Theatrum mundi 

Szentkuthy különös vonzódása a barokk színjátékhoz az egész életműben érzékelhető. 
Erről tanúskodik Ben Jonson-ról írott doktori értekezése, de a Breviárium szinte vala-
mennyi része, miként a Mozart-ról szóló életrajzi regénye is. A Széljegyzetekben a világ-
színház hasonlatnak még mélyebb gyökerei is vannak. A „lectio" rész azzal a megjegy-
zéssel kezdődik, hogy Casanova színész ősöktől származik. ,fiz élet legősibb princípiuma 
színészi..." — olvashatjuk, majd pedig: „Ha élni akarsz, akkor csak színész lehetsz, komé-
diás, mint maguk az Istenek, és a Kozmosz:" /SZOB. I. 21./ Casanova erósz-filozófiája is 
alá van rendelve a színész és a színjáték ilyetén meghatározásának. A rokokó opera szín-
pada - a XVIII. század egész szellemiségét értelmezve - „parkútvesztő", labirintus. Az 
itt folyó színjátéknak központi figurái Casanova és Mozart. A Don Giovanni a „Casanova-
élet zenei testvére", ez az opera — Szentkuthy szerint - olyan, mint a velencei karneválok 
fekete dominós alakjainak világa. Casanova figurája elképzelhetetlen az opera nélkül, s a 
Széljegyzetek érvelése szerint opera csak egyszer volt, s ez a mozarti, amelyhez képest a 
XIX. századi művek értelmetlenek. Szentkuthy nem kevés iróniával Nietzsche tragédia- és 
zeneelméletét veszi célba, amikor a wagneri operáról ír: „Geburt der Tragödie aus dem 
Geiste der Plauderei." /SZOB. I. 72./ A két szellemi szféra ütköztetéséhez Fellini 
Casanova filmjének káprázatos württembergi jelenetét hozhatjuk fel példaként. A monu-
mentális, Wagner-ízű zenélés, opera-paródia és az öregedő, kiégett, egzotikus növények 
magvait áruló lovag együttese pontosan azt az idegenséget fejezi ki Casanova szempont-
jából, mint amelyet Szentkuthy a XIX. századi operával kapcsolatban kifejtett. 

A Casanova-kommentár csak kezdeti lépés a későbbiek során mindent felölelő theat-
rum mundi gondolat felé. A színjáték határtalanul zajlik időben és térben, ennek megfele-
lően a krónikás, az író tevékenysége — a leírás is végtelen. Túl ezen, a színház hasonlat az 
emberi kultúra egészét is magában foglalja Szentkuthynál. Ennek a koncepciónak a kiin-
dulópontja a következő három kérdés: „Nem komédia-e az egész teremtés? Nem groteszk 
álarc-e a halottak arca? Nem bukott verseny dráma-e a történelem? " I Változatok az ókori 
színház témájára, in. Meghatározások és szerepek. Bp. 1967. 83./ A történelem e pesszi-
misztikus megítélése nem érinti a színészt. A színész: „ . . .visszamerül az őstermészet leg-
ősibb termékenységi állapotába — aki pedig az őstermészetbe merül vissza, az az Istenek-
hez tér vissza." [Meghatározások és szerepek: i. m. 84./ Ez az „őstermészet" ugyanazt a 
logikai stádiumot jelöli, mint a Prae-ben az „egységes nyelv" gondolata, illetve a XVIII. 
század szellemisége szempontjából a rokokó opera. De míg a Prae-ben az élmény kifejező-
dés előtti nyelve csak fikció marad, addig a világszínház létező realitas, ahol minden az 
örökkévalóság jegyében történik, csak a végtelen számú kérdést tesszük fel különböző 
időkben. 

Mi rögzíthető, mi ragadható meg egyáltalán a világszínház történéseiből, a goetheinek 
nevezett ganze Welt-ből? Egyfelől: a „vallásos kifejezés", a „halott Krisztustest", apietà. 
lAz egyetlen metafora felé. 191./A pietà az öröknek és a változatlannak a szimbóluma. A 
Prae-ben a katedrális kimerevített, időtlen képe töltötte be ezt a formai funkciót. A 
történésből kimerevített kép azonban a színház lényegét nem konzerválhatja. Szentkuthy 
pontosan érzékelteti azt a Szent Orpheus Breviáriuma — mindmáig — utolsó részének, az 
1974-ben megjelent Kanonizált kétségbeesés-nek befejező mondataiban. 
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A könyv utolsó fejezetében, a „Barokk színpad" címűben, Szent Hugó órát tart a 
párizsi egyetemen a Márk-evangélium 16. fejezetéről. A fantasztikumba olvadó történet 
szerint ezután abba a várba jut, ahol VII. Gergely pápa tartózkodik. Látomások és rémlá-
tások után elvegyül a vár előtti vásári sokadalomban, s egy kisfiúval együtt az elguruló 
aranykarikát kergeti, majd mindketten végképp eltűnnek. A tömeg izgatottan követi útju-
kat, s az emberek egymást kérdezgetik: „Te még látsz valamit? " 
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WERNITZER JULIANNA 

A FLOCSEK BUKÁSA 

(Örley István regénye) 

,Senki sem azonos látszatainak összegével." 
(Paul Valéry) 

Miért vállalkozik valaki fiatalon arra, hogy Örley Istvánt olvasson, sőt Örley Istvánról 
írjort? Szakemberekben, az író ismerőseiben felvetődhet a kérdés. Sok olvasóban egy 
másik kérdés motoszkálhat: ki volt örley István? Ezt a második kérdést szeretném meg-
válaszolni azzal, hogy folytonosan rákérdezve - körüljárva személyiségét, varázserejét, 
bemutassam az írót. 

A hozzá vezető út egyszerűnek tűnik. Ottlik Gézát olvasva, az Iskola a határont ele-
mezve szinte kikerülhetetlenné válik alakja. Nemcsak azért, mert Ottlik és Örley neve 
egymás mellett szerepel a kőszegi katonai alreáliskola értesítőjében, s nemcsak azért, mert 
szokás Medve Gábor alakjáról beszélve emlegetni őt, hanem azért, mert — bár különböző 
karakterű írók — mindkettőjükben van valami közös tudás, amit az ott eltöltött évektől 
kezdve őriznek, valami, ami megköveteli az írói pontosságot, az élettel szembeni tisztele-
tet, ami megtanít tisztelni az „apró, kézzelfogható szabadságokat, a választási lehetőségek 
nagy bőségét". /Ottl ikIskola a határon/ 

Az összetartozást nemcsak életrajzi mozzanatokkal, hanem számos novellájuk témájá-
nak, szerkesztésének, gondolati párhuzamainak hasonlóságával lehet érzékeltetni, amit 
Ottlik Gézáról szóló tanulmányomban már megtettem. 

Csak olvashatok azokról a legendákról, melyek személye körül keletkeztek, és nem is 
vállalkozhatom annak megítélésére, hogy milyen író, kritikus lehetett volna, ha életben 
maradt volna, ha teljes életmű maradt volna utána. A feltételes módok csekély támpontot 
nyújtanak megítélésében. Nem tudhatom, milyen volt. Mégis megismerhetem novelláiból, 
kritikáiból, kisregényéből, azért, mert minden műve önmagából kiinduló és önmagába 
visszatérő, életrajzi telítettségű. 

Ami az élete körüli legendákból megmaradt: pár megemlékezés, tanulmány és egy 
vékony kötet. 

Ahhoz a Nyugat-nemzedékhez tartozott, amelynek irodalomtörténeti „skatulyáját" 
Ottlik Géza büszkén mondhatja magáénak. Gazdag polgári élet, fényes karrier előtt állt. 
Mindennek biztosítéka a kőszegi katonai alreál, a hivatásos katonai pálya. Ottlik kilépett, 
örley „továbbszolgált". „Csak" egyetlen dologgal nem tudta összeegyeztetni az előtte 
álló utat: az irodalommal. És ez elegendő érvnek bizonyult ahhoz, hogy ne is folytassa ezt 
az utat. Rövid idő alatt lett Illyés Gyula munkatársaként a Csillag szerkesztője, majd 
főszerkesztője. Éles szemű kritikus volt, aki igazságérzetére hagyatkozva, azt egy pillana-
tig sem szem elől tévesztve közelítette meg kritikája tárgyát. Aprólékos gondossággal újra 
meg újra átfogalmazva írt, a tökéletesség mércéjét állítva maga elé - tartja a legenda. 
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A legendától az igazolásként előttünk álló művekig jutunk, örley István novelláiban a 
katonaiskolán kívüli élettel foglalkozik. Arra az időre és azokra az élményekre szinte alig 
találunk utalást. Mégis, a „szabadonválasztott" kegyetlenkedések a nyári vakáció gyer-
mektársadalmában a katonaiskola hangulatát is felvillantják. Még valami a legenda körül: 
Medve Gábor Ottlik regényében passzív ellenállásával egy elfogadható létezési módszert 
teremt meg, amely védelmet ad a külvilággal szemben és biztosítja egy autonóm belső 
világ megteremtésének a lehetőségét, örley István hasonló módon „védekezik" novellá-
iban a katonaiskolán kívüli világgal szemben. Medve csak nagyon rövid ideig lehet büszke 
hosszúnadrágjára, és utána már soha többé nem tud büszke lenni, örley István A Flocsek 
bukásában a felnőtté válásnak hasonló drasztikus pillanatát ragadja meg. 

A Flocsek bukása 1936-ban jelent meg a Budapesti Hírlap vasárnapi mellékletében, a 
Vasárnapi Újságban, "akkor még Felnőttünk címmel. Valószínű, hogy örleyre a legna-
gyobb hatást Musil regénye, a Törtess iskolaévei tette. Mindkét mű a megaláztatás gyerek-
kori élményével és annak későbbi nyomaival foglalkozik. Az emlékek Törlessben méreg-
hatásként kísértenek és örley hőse sem tud nyomtalanul megszabadulni az élményektől. 
Különbség csak abban figyelhető meg, hogy a kegyetlenség és az agresszió ösztönös vagy 
filozofikusan alátámasztott. Ebből a szempontból Örley kisregénye akkor közelíti meg 
leginkább a Törlesst, amikor az agresszió tudatos alakot ölt Erzsébet irányításával. 

A kisregény története a vakáció utolsó napjaiban zajlik. A Flocsekek erős „nemzet-
sége", csapata a Balogok ellen harcol a farakás, azaz London sáncain. A Balogok vezetője, 
Fantomas Fandor — volt Flocsek-tag — már majdnem győz, amikor a két ős-Balog árulásá-
val véget ér a küzdelem és megkezdődik a Balogok és cárjuk /Fantomas Fandor/ módsze-
res kínzása. A kisfiú átlátja azt, hogy a játék célja heti kétszeri megkínzása, aminek eszmei 
irányítója Erzsébet nővére. Fellázad, a bomlás jelei mutatkoznak, és mindezzel Erzsébet 
pozíciója is megrendülni látszik a Flocseken belül. Hiszen a Szultán ütésre emelt kezét 
éppen az ő vészjósló hangja állítja meg a levegőben. A bosszúra éhes felnőtt lány ördögi 
tervet eszel ki. A Flocsek „temetésén" a beavatottakkal együtt kárörvendő kacagásban tör 
ki. Csak hárman zokognak a kiürült szobában: a Flocsek meggyalázott szultánja és a két 
utolsó Balog: Éva és Fantomas Fandor. 

A cím eredeti jFelnőttünk;Megnőttünk! és a kötetben megjelenő változatai \A Flocsek 
bukásaI előreutaló-rendező erővel bírnak. Az eredeti cím múlt ideje, befejezettsége, ige-
kötős formája az abban a pillanatban elért állapotot jelzi, amelyből már nincs visszaút. 
Ebben a határhelyzetben kiéleződnek a cselekedetek, többszörös hangsúlyt kap minden 
tett. A gyerekkor végének és a felnőttkor kezdetének atmoszférikusán vibráló pillanatát 
teremti meg. Az alaphangulat feszültségét a kötetben megjelent címben a „bukás" szó 
jelzi. 

A kisregény belső mozgását a tagadásból kifejtés, az előreutalások és a késleltetés 
dinamikája adja. Az előreutalásokból a bevezetőben visszafelé tapogatózás lesz, amely a 
végkifejletet okozó előzményeket kutatja. A végkifejlet viszont már előre sejthető, így a 
feszültséget a történet hogyanja teremti meg. Felvetődik a kérdés: törvényszerű-e a szaka-
dás gyerekkor és felnőttkor között. 

Az elbeszélés jelene alig pár nap, melybe egy múltban lejátszódó történet ágyazódik. 
Minderre az író tizenöt év távlatából tekint vissza. így az eltelt idő teremti meg a távol-
ságot az eseményektől. A sokáig megőrzött gyerekkori élmény hirtelen „kilökődik", fel-
színre kerül. 
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A kisregény a visszaemlékezés műfaji elemeiből építkezik, gyónás jellegű. Az egyes 
szám első személy egyetlen ponton hangsúlyozottan átfordul harmadik személybe: a 
lázadás és bomlás pillanatában az addig hallgatag Lajos szavaiban: „De Szultán, neki van 
igaza. Neki igaza van. Ő nem akar Balog lenni. Ha ő nem akar Balog lenni, akkor ő nem 
Balog." 

A tagadásra épülő történetben felnőttként és gyerekként is egyaránt kimondja a 
nemet. Azonban a felnőtt „nem" sokkal határozatlanabb és bizonytalanabb a következ-
mények biztos tudatában. Ez a rövid, felütésszerű bevezető kilenc nemet, semet, nincset 
tartalmaz. Mintha a lázadónak tizenöt év múltán is lelkiismereti probléma lenne az, ami 
történt, mintha ennyi idő után is bizonyításra szorulna igaza. „Az ember végtére is nem 
képviselheti sokáig azt a világnézetet, melyet minden ösztöne tagad." A tagadás és kétely 
bizonyossággá a végső konklúzióban válik: „Hanyatlom." 

A kisfiúból a döntő elhatározás pillanatában szakad fel: „Elég volt, nem csinálom 
tovább!" Ez a tagadó kiáltás vezet át a múltbeli történéshez, ami Baloggá nyilvánításának 
körülményeit mutatja be. Az önigazolás kényszere itt is működik: „Egyetlen pillanatig 
sem hevített a meggyőződés, utáltam magam ebben a szerepben." 

Végül a gyerektársadalom előtt tör fel visszavonhatatlanul: „Nem leszek többé Balog!" 
A tömör, kijelentő, semlegesen tárgyilagos, de keserű mondat a gyerekkor végét jelzi: 

„A Flocsekről nem esett több szó közöttünk." 
Miért érzi még ennyi idő elteltével is azt a már felnőtt elbeszélő, hogy akkori tette 

önigazolásra szorul? 
A jelenidejű, iróniát rejtő visszaemlékezés hangnemében szintén keserűség bujkál. 

Szóhasználatában egyes nyelvi mozzanatok közvetlenül a szerző személyes gondolati és 
expresszív intencióit fejezik ki, míg bizonyos nyelvi mozzanatokban a szerző nem „szoci-
ális" maradéktalanul az éppen használt szavakkal, ezért sajátos ironikus hangsúlyokkal 
jelzi távolságtartását. Felnőttként, a felnőtt léttől tart távolságot. Ez az ironikus hangzás a 
visszaemlékezésbe furakodik. Az elkerülhetetlenség törvényszerűsége mellett az elkerül-
hetőség lehetőségeit próbálja meg kitapogatni. 

Az elbeszélő felnőttekkel szembeni ellenszenve egyaránt konstans gyerekkorában és 
tizenöt év múlva. Ellenszenve önmagát sem kímélő. A gúny ezeken a pontokon nyíltan 
tör föl a szerzőből. Az ember nem képviselhet olyan világnézetet, melyet minden ösztöne 
tagad - írja, de a mondat így folytatódik: „Legalábbis nyolcesztendős korában nem, 
később már könnyebben megy az ilyesmi." 

A gúny a nyelvhasználaton keresztül, a felnőtt közhelykifejezéseiben megjelenve: 
„ . . . csak eszköz voltam az elszabadult történelmi erők mechanizmusában." 

A makacs elhatárolódás gyerekfejjel is megfogalmazódik: a felnőttek ellen kell har-
colni, mert „. . .a felnőttek, akik sem Flocsekek, sem Balogok nem voltak, isten tudja 
micsoda ellenszenves szerzethez tartoztak." 

A gondolkodás világának lényegi változatlanságát bizonyítja a visszaemlékezésben meg-
jelenő konklúzió: „Úgy vélem, helyesen okoskodtam,, amikor az ellenséget a felnőttek 
táborában kerestem." 

Az írónak mérlegelnie kell egy másik tényt is, amit nem felejthet el: A Flocsek buká-
sának — jogos lázadásával — előmozdítójává vált. Tehát pontosan azt vesztette el ezzel a 
lépéssel, amit soha nem akart kinőni és oda lépett, ahová nem akart lépni. Ez az az etikai 
probléma, ami önigazolásra kényszeríti a szerzőt még akkor is, ha tette igazságosságának 
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tudatában van. A kisregény éppen azt mutatja be, hogy igazsága következményeivel 
együtt már csupán relatív igazság. 

Az ördögi következmények okozója: nővére. Erzsébet alattomos kétszínűséggel irá-
nyítja a háttérből az eseményeket, hogy a drámai pillanatban egyetlen intéssel vessen 
véget a játéknaK. A nyolcéves kisfiú gyakorlatilag egyedüli ellenlábasa saját testvére, aki — 
ha nem is felnőtt még, már kész nő. 

Ha a kisregény egyik tisztán kitapintható etikai problémakomplexumát a vélt igazság 
és jogos lázadás kiszámíthatatlan következményeinek ellentmondásában ragadhatjuk meg, 
a másik súlyponti kérdés az ösztönös, nőiségét előtérbe toló nő magatartása elleni örök 
viszolygás. 

Mi jellemzi ezt a magatartást? 
Az író hanghatásokkal mutatja be nővérét. Az először felcsendülő hang éppen kínzásra 

uszít: „Hintára vele!" Az ellenszenvesen ordító lány egymás ellen játssza ki a fülig szerel-
mes fiúkat. Mint gyerek, kész felnőtt fegyvertárral rendelkezik. Ha a helyzet azt kívánja: 
bájos, angyali és édes. А „МИ beszél ez? " durva kérdése csengettyűzik, trillázik ajkáról. 
Haragjában fúj , mint a kígyó, rikoltozik, mint a fiókvércse. A Szultán felemelt kezét 
éppen az uszító hang ellenszenvessége állítja meg. Ebben a pillanatban érzi meg a lány, 
hogy már nem uralkodhat többé a gyerekeken. 

A kisregényben Erzsébet ellenpontja Éva. Korát meghazudtolva fordul szembe — lát-
ván az igazságtalanságot — a gyereksereggel. Éva is ösztönösen cselekszik, de agresszivi-
tástól mentesen. A lány hirtelen kiállása harmóniát teremt közte és a nyolcéves kisfiú 
között. Fantomas Fandor hozza rendbe Éva megtépázott ruháját, aki az izgalmak hatásá-
ra elalszik a vállán. Riadt, majd egymásra találó mosolyuk gyerekvilágukban az utolsó 
harmóniát teremti meg. Új szín a kisregényben és egyszeri, emberi pillanat — mosolyuk 
összetartó erőként működik. 

Erzsébet bosszújának eszköze a nevetés, amely szöges ellentétben áll a már említett 
harmonikus pillanattal. „Az ember az egyetlen élőlény, mely nevetni képes" - Arisztote-
lész a nevetést az emberiség életében kiemelő-elhatároló cselekvésként határozza meg. A 
középkorban betöltött lényegi felszabadító, humanizáló szerepét Rabelais művészetét 
elemezve Bahtyin tárta fel. Az a láthatatlan kis mosoly, amit még Schulz e vérfagyasztó 
megjelenése sem tud Szeredybe és Bébébe belefojtani, rejtelmesebb és szorosabb össze-
kötő kapocs minden beszédnél Ottlik Géza regényében is. 

örley kisregényében a nevetés és tárgya között ellentmondás feszül. A gyerekek — ki 
akarva, ki akaratlan — nevetésükkel megalázó helyzetbe hozzák vezérüket. A játék-szerep 
és a valóság közötti feszültség levezetési módjává válik. Az árulás miatt a Flocsekek 
vezetője akaratán kívüli szituációba kerül. Az egész Flocsek egy olyan színjáték statisz-
tája lesz, amiben már nem hisznek. Játékukban a „mintha" a rendező elv, eszközük a 
csalás. A játékszabályok nem szabályok többé. És a Szultán vezette „temetés" azért válik 
komikussá, mert ugyanaz az esemény a játékban és a valóságban különböző információ-
értékkel rendelkezik. A gyerekek játéka nem „bírja el" a miattuk létrejövő következ-
ményeket, így folytathatatlanná válik. 

Örley István a gyerekek érzelmi állapotát a nevetéstől a sírásig terjedő érzelemskálán 
hangolja. Ernő és Dénes röhögve jelentik be árulásukat az ostrom előtt. A lázadó Balogok 
felszabadult hahotában törnek ki az elképedt Flocsekek háta mögött. Fantomas Fandor 
hősies szembefordulását ezzel a nyelvi fordulattal érzékelteti az író: „szemükbe nevet-
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tern". A másik véglet Erzsébet furcsa, gonosz és rejtélyes mosolya és a tőle induló kaca-
gás. Az „elszabadult a pokol" — állapotot nyelvileg az „iszonyú bruhaha" és a „rengenek 
a röhögéstől" kifejezések illusztrálják. A csend felreped: „ . . .a nevetés önfeledt, sikongató 
gejzírjei fröcskölnek ki a szájakból, az ár végigömlik a szobán, hahotáznak, sikoltoznak, 
dülöngélnek, szédelegnek mindannyian a nevetéstől". „A Flocsek nem volt többé, a 
Flocsek meghalt abban a szobában, amelynek ablaka alatt volt híveinek kárörvendő kaca-
gásai sikongtak, s amelyben hárman sírtak a kandalló hamvadó lángja mellett: a Flocsek 
meggyalázott Szultánja és mi ketten: az utolsó Balogok." Megalázó helyzetükben fuldo-
kolva zokognak, öklüket a szájukba dugva, és ez a sírás éppen annyira visszafojthatatlan, 
mint a kintiek nevetése, de megtisztító, mint Éva és Fantomas Fandor mosolya. Jól sejtik 
az odabent zokogok, hogy a Flocsek-játéknak is vége, a játékból színjáték lett. 

Lotman jegyzi meg, hogy a játék az emberi pszichikum legfontosabb szükségletei 
között szerepel. A játék az alapvető megismerési módok közé tartozik, a viselkedés-
típusok megtanulásának nélkülözhetetlen eszköze. De amikor a játékszabályok nem 
szabályok többé, akkor már a játék maga sem képes a valóság elemeit felhasználva, újjá-
teremteni azt. A Flocsek temetése a játék ismertetésének pillanata, mert a gyakorlati és 
feltételes viselkedések egyidejű realizálása elmarad. A feltételes mód — az „elhiszem, hogy 
a Flocsek van és Flocsek vagyok" — megbomlik az összeesküvésben, megszűnik a feltörő 
kacagásban. Azzal, hogy többé nem fogadják el a szituációt feltételesnek, nevetségessé 
válik egy olyan ember, akinek a feltételesség még játékszabály /például váza van a fején és 
szertartást vezet/. A mű erősen dramatikus felépítésében ez a jelenet színjáték a játékban. 

Ha a Flocsek—Balog küzdelmeket sorra vesszük, akkor az is kiderül, hogy a játék egy 
másik ok miatt már előbb bukásra ítéltetett. A gyerekek valóságként fogják fel a háború-
ságukat, ami olyan szerepet kényszerít Fantomas Fandorra, melyet meggyőződése elle-
nére vállal. A kisfiú addig játssza ezt a szerepet - sértődöttségből, gőgből - , amíg a játék 
kedvéért cselekszik és nem az agresszió kiszolgáltatottja. Pontosan tudja: ha nincs ellenség 
— nincs játék. A háborúskodás egyenlő ellenfelek harca, ám eredeti célja /a Balogok 
tagadják meg a Balogot/ rövidesen elhomályosul, a mérleg a Flocsek javára billen és heti 
kétszeri kínzássá degradálódik. A gyerektársadalom a felnőttek világának hű tükre, a 
felnőttek agresszivitásának kreatív továbbfejlesztője. A bomlás biztos jele, hogy játék-
vezérek nélkül a kicsik is unatkoznak. 

A Flocsek-Balog-világ aprólékosan kidolgozott világ. Meghatározott szerepet biztosít 
tagjainak. Jelképeit, szimbólumait, viselkedési módjait a felnőttektől kölcsönzi. Kitüntet 
és büntet, szeszélyes és befolyásolható. Felnőtt szemmel mosolyogni való, de gyermek-
szemmel megtagadhatatlan és megcsúfolhatatlan. \ 

A „kreatív agresszió" a kisregény majd minden lapján feltűnik. Az agressziós energiát 
közvetlen levezetési formája a kínzás, ami fokozza is azt; a résztvevők folyton új módsze-
reket agyainak ki. /Vízbelógatás, fáraakasztás, hinta./ 

Az agresszió szellemi irányítója szintén Erzsébet. Számára a győzelem nem a legfon-
tosabb; csak a győzelem a fontos. Aki útjában áll, azzal leszámol. Testvéréből így lesz 
Balog /hiszen a felnőttek ellen akar Fantomas Fandor harcolni, míg nővére vonzódik a 
felnőttekhez/, a Szultánból így lesz meggyalázott, megalázott felnőtt fiú. Mindketten célja 
elérésében akadályozzák. Pozíciója megtartása miatt az „ügyet" árulja el és tagadja meg. 
örley az árulás módjában olyan tipikusan női vonást vél felfedezni, amely novelláinak is 
gyakran témája. Kisfiúként sem és később, fenőttként sem tudott mit kezdeni az ilyen 
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típusú nőkkel, de magával a női nemmel szemben is fenntartásai vannak; ellenfelek. 
Mintha ezek az írások a gyerekkori problémákat járnák körül. 

örley novelláiból töredékes önéletrajz bontakozik ki. Mindent magára vonatkoztatva él 
át, ezért sokszor a szép prózai műveiben nem maga a történés kap hangsúlyt, hanem a 
történésre adott reflexió, a történés következményeként átélt hangulat. A Flocsek problé-
mavilága /létezési módok az életben — a női nemhez való viszony/ továbbgyűrűzik, más-
más alakot ölt. 

Taszítja nővére magatartása a nyolcéves kisfiút, taszítja a felnőttet is. /А bajnok vidé-
ken; Farsang/. A könnyed, bájjal teli polgári élet, az estélyekre koncentráló napok 
üressége,.a semmitmondó csevegés más férfiakat képes elkábítani, csapdába ejteni — őt 
émelygéssel tölti el. Örley éppen ebben a világban nincs otthon, pedig lehetne jó tánc- és 
társalkodópartner. Prózai műveinek többségében a „főhős" fiatalembernek gyakorlatilag 
semmi köze sincs ehhez az életformához. „Gábor azt érezte, szélhámos volt, igen, szél-
hámos, aki olyasmit művelt, amihez képessége nincs. Nem a farsang, a tánc, a könnyel-
műség hőse ő, ezt a dicsőséget meg kell hagyni Palinak és azoknak, akik értenek hozzá, ő 
más. . . Különb annál, hogy a farsang, a tánc hőse legyen. Szürke, de ez a szürkeség olyan 
volt egy pillanatra, mint egy kitüntetés. /Farsang/. 

Az ösztöneiktől hajtott nők taszítják. Ideálként tisztelt és szeretett nőkből pillanatok 
alatt képes kiábrándulni /А vendég/. Lili - az ellenszenves fiúnak közömbösen, unottan, 
de élvezve tartja oda arcát. A lányokkal szembeni tartózkodásra, indulatokra tömör 
magyarázatot ad: „Fiúk között nőttem fel, intézetben; a lányok valamilyen más csillag-
zaton éltek." /Nyitány/ A Barátok-ban ez a probléma kerül középpontba. A vissza-
húzódó intellektuális Endre természetessége az erőszakos, színpadias Pista környezetében 
különcségnek tűnik. A felszínesség győz, hiszen a lányokkal nem intellektualizálni kell, 
hanem szerelmet kell vallani nekik. A férfiakkal játszadozó nő /Hanna/ éppúgy nem kell, 
mint a gyűlöletes egyformaság és hűség /Szegények/. Menekül ezekből a helyzetekből. A 
nők mint észrevétlenül elveszett tárgyak maradoznak el mellőle /Válás/. 

Taszítja a társasági élet, taszítja a magány. Peregnek a pillanatok, a novellában szereplő 
fiatalembereket feszíti a lázadás, a „maradni vagy menni" kérdése. A fiatalok elkésettség-
érzése, türelmetlensége fűti az írót. Az idővel fut versenyt. „De merre? Mert a gondolat 
átvillant a fejemen, de tüstént a másik is: az üres délután, az üres este . . . Ez volt még a 
kisebb ok. De nem, már megint lobogott bennem az a toporzékoló, feszítő lázadás, mely 
mindig elém szökött, ha éreztem, hogy ez a pillanat le igáz. . . nincs tovább, kinyúlva 
fekszem, s csak az idő pereg alattam." /Szegények/ 

Önmaga helyét és helyzetét szuggesztíven, már-már szürrealisztikusan látja. Novellái 
reális menetében gyakran víziószerű gondolatok épülnek. Börtön a külvilág, ahol minden 
zavaros, mindenki csal, semmi sem tiszta. „Igen, forgószínpad volt ez, örökösen változó 
díszletek, s mégis egyazon helyben topogás - egyre fokozódó rohanás, szédület, s ugyan-
akkor csak szakadatlan ismétlődés, tébolyító mozdulatlanság — micsoda siralmas utazás." 
/Eszter/ Vonzódik és menekül, megalázza és felemeli, ha szólnia kell embertársaihoz, 
közöttük sem és nélkülük sem tud létezni: „csodálatosan csúnya állapot volt ez, fiatal-
nak lenni." /Egyedül a városban/ 

A külvilág ellen is és önmaga ellen is olyan védekezési módot fejleszt ki, amelyről 
előbb-utóbb megbizonyosodik, hogy lehetetlenség: felejteni. „Felejtettem, mindig min-
dent azonnal, a következő pillanatban . . . De talán túlságosan is megtanultam így élni. Az 
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ember felejt, felejt, s már a markába nevet, olyan erősnek hiszi magát a tudás birtokában. 
S egy nap eszmél, és ordítana: ne tovább! Nincs múltja, mögötte csak felperzselt évek, 
születésig érő pusztaság. Az árvaság, mely szétterül körülötte, hatalmasabb, mint a vak-
sötét éj, az árokba kitett csecsemő felett."/Eszter/ 

A mottóra /Látszataink összege nem azonos magunkkal/ Bergson gondolata válaszol: az 
időben megjárt utunk roncsokkal van szegélyezve, mindazzal, amik lehettünk volna. 

A katonaiskola világában a szavak nélküli megértés szintje létrejön az újoncok egy 
része között. A kinti világban mindez lehetetlennek tűnt. A némaság, a szavaktól való 
elhagyatottság a magány kiteljesedése : „Nos, igen, néma vagyok. Tudom én ezt már régen. 
Szégyenkezem beszélni. Hisz az ember mindig ugyanazt mondja. Csak az órának van 
igaza: tik-tak - nincs más. A világról kellene beszélnem . . . mintha talán olyan sokat 
lehetne róla mondani. 

Sokat és semmit. Fecsegni lehet, de olyan ez csak, mint a szétáramló víz: minden 
tájékot elfoglal, és szüntelenül süllyed a szintje. Az egyetlen bődülésből így lesz millió 
nyafogás. Azt súgja minden pillanat: tovább - és nincs tovább. S mi van hát? Csak a 
pillanat, mely ösztökél. Merre, hová? A némaságba, ahol már lázadás nincs többé." 
/Játék/ 

Fuldokló zaklatottságának, morális vívódásának formailag leginkább a monologikus 
hang felel meg. Majdnem minden műve első személyû, s egy bizonyos ponton túl a 
novellák zömében szinte láthatatlanul „furakszik" előbbre ez a monologizáló hang. A 
történetről a belső lélekrajzra kerül a hangsúly. De a két szembenálló fél: az író és a világ. 
Feszíti a belső kényszer: kimondani az igazságot. Ez az etikai alap kritikáiban is szilárd, 
örley István — ha „nem otthonos" a világban — a kritikákban „otthonos", egyfajta objektív 
személyesség vezeti. Ugyanez a személyesség vezeti líraizáló prózáját. Saját lehetőségeinek 
határait kutatva az egyén szabadságának mértékére kérdez. Ez a kérdés csalja elő a gyerekkor 
élményvilágából azt a pillanatot, amikor először szegeződik neki a kérdés: mi a konkrét én 
viszonya a cselekvéshez. A Mocsek bukása-ban már exponálódnak azok az etikai és lélektani 
problémák, amelyek később szinte változatlanul megjelennek novelláiban. „Először voltam 
Flocsek, később lettem Balog, most felnőtt vagyok. Hanyatlom." 
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PÉCSI GYÖRGYI 

SZILÁGYI DOMOKOS BÜCSÚ A TRÖPUSOKTÓL ClMÚ 
KÖTETÉNEK VILÁGKÉPE 

,A gondolat végül széttör minden káprázatos formát, 
- keserves út ez az egyszerűség felé." 

(Bartók A merikában) 

1969-ben jelenik meg Szilágyi Domokos ötödik kötete, a BÚCSÚ A TRÓPUSOKTÓL, 
a Forrás első generációjának tagjaként induló költő szintézist teremtő kísérletének első, 
teljességgel megvalósított állomása. A hagyományos és a hagyományosan modern versekhez 
szokott olvasó előtt a meglepően modern és meglepően ősi inkarnálódása - kakofonikus 
/Pomogáts Béla találó szóhasználatával élve/ versszimfóniában kel életre. E látszólagos 
paradoxon tovább folytatható, mint pl.: játékos és tragikus, formaromboló és formaépítő 
stb. A kötetté szerveződött hat vers minden klasszikus formát meghaladott /közkeletűbb, 
de nem pontos szóval: formaromboló/ formai létjogosultságát a mottóként idézett néhány 
sor pontosan megfogalmazza. A költő — Szilágyi Domokos szavával — verseiben — 
„újjáteremti" a világot —; a disszonancia, a kakofónia annyiban következik tehát a költő 
szemléletéből, amennyiben a költő szemlélete következik a totalitásában megragadott 
világból. Szintézisről pedig rendszerint akkor beszélünk, ha az alkotó a teljességében 
érzékelt világot képes teljességében lefordítani költészetté. Szilágyi Domokosnak a Búcsú 
a trópusoktól kötetében /különösen pedig a Haláltánc szvit-ben és az Ez a nyár-ban 
sikerült ilyen értelemben szintézist teremtenie. 

Első köteteiben jÂlom a repülőtéren. 1962, Szerelmek tánca. 19651 még érződik a 
„József Attila-i hatás" — ám hamarosan elégtelennek bizonyul a teljesség megfogalmazá-
sára a József Attila-i modell is. Mert a harmónia, mint lehetőség megszűnt létezni a 
„világtörténelem leghosszabb századában"; következésképpen nem oldható harmóniába 
az újjáteremtett világ, a vers sem. Ezért is tűnhetnek torzószerűnek legjobb költeményei: 
„csak" folyamatuk van, magas hőfokú feszültséggel indít és zár, illetve abbahagy, de nem 
old fel. Egyrészt minden klasszikus formát meghalad, másrészt megszüntetve megőrzi 
ezeket — idézetek, parafrázisok formájában mindent megszólít, meghív, aminek jelentése 
lehet a közösségi, nemzeti hagyományából élő közösség számára, kérdezve és utat keresve 
—, s hoz létre egy hagyományra támaszkodó, elsősorban érzelmi színezetű sajátosan 
Szilágyi Domokos-i modellt - kiegészülve az erdélyi illetőségű enciklopédikus műveltség-
gel. /Enciklopédikus: azt ismeri, amit ismernie kell, hogy birtokba vegye a világot és nem 
kevesebbet./ Költőként minden versformát ismer - , hogy gondolkodásokat ismerjen meg, 
mert keresi azt a módot, ahogyan a rajtunk ülő rontást tudhatjuk varázsától megfosztani 
/siratókkal, Bornemisszával, Csokonaival, József Attilával, Eliot-val, Bibliával/ — minden 
módon, de mert erre semmilyen klasszikus példa nem elég, a legfőbb párbeszédet önmagá-
val folytatja. Mert egyetlen etikai princípiuma a küzdelem: ,JHit számít a Te, az Ö, az én 
halhatatlanságom - / egyedül küzdelmünk számít az egyetemes megmaradásért." \Bartók 
Amerikában/ Az „egyetemes megmaradás" igénye a megváltók helyett a „megtartókat" 
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követeli: a puszta létért, az élhetőségért küzd a Szilágyi Domokos szavával megszólaló 
nemzedék, nemzet, emberiség — ez az oka a költészetében lüktető fájdalmas hangnak, és 
ez a hang jellemzi a Búcsú a trópusoktól kötetet is. Idegen tőle mindenfajta melldöngető 
optimizmus, mindenfajta — költőktől általában megszokott és elvárt — Hit, helyét az 
egyetemes kétely és a hit iróniája foglalja el, beleértve saját illuzórikus hitének vissza-
vonását is. Kételye: az ember számára élhetetlen, irracionális életlehetőségek megkérdő-
jelezése a deklarációk megláttatása, a bálványok lerombolása. Következetesen illúzió-
romboló, következetesen kíván szembeszállni és leszámolni a téveszmékkel, hamis hitek-
kel, a felsőbbrendű szögesdrótok"-kai —, a történelmi ember identitását és puszta létét is 
fenyegető nyers erővel vagy finomabb kínokkal" — siratással és átkozódással. A kimon-
dott szóval száll szembe a rettenettel. 

A történelemben gondolkodó költő egy kisebbségben élő nép /romániai magyarság/ 
közösségi gondját, küzdelmét magára vállalva a világra kiált az „egyetemes megmaradá-
sért" — a halállal is pörbe szállva. Az életben követel helyet, az ember ősi jogát sorsa, 
történelme alakításához, nem elszenvedéséhez. 

Az emberi szenvedés dokumentatív igényű felsorakoztatásával írja meg a XX. század 
haláltáncát, a Haláltánc szvit-et — egyetemes siratóéneket minden emberi értékért, és 
egyetemes átokverset az „élettel kufárkodók"-ra a vértanúságot követelőkre. De ez a 
haláltánc - polifon szerkesztésű, több szólamú versszimfónia. Haláltáncok polifóniája, 
mely önmagában is kétségbe vonja a fátumszerű halál-fogalmát. Mert az élet minősége 
határozza meg a halál minőségét —, halál elleni lázadása az élhetetlen élet elleni lázadás, 
ami a halál maga /fizikai, erkölcsi stb./. A Haláltánc-szvit négy szólamából hármat külön-
böző idézetek alkotnak — mit halálra ítélt, halálra született életek, hiteles vallomások, 
melyek a negyedik szólam, a Szilágyi Domokos-i tört formájú rondó sejtelmeit, kérdéseit 
— rezonátorhoz hasonlóan — fölerősítik, polarizálják — továbbkérdezve vagy megkísérel-
ve a válaszadást. 

Az egyik hang a Példák Könyvéből vett virágének, ebbe fonódva a vers magvát képező 
Mária-siralom kereszt alakba tördelve. A tiszta szépség, a költészet jelképe, az értelmes, 
megváltói áldozaté. E jelkép erejű áldozat mellett a másik szólam hétköznapibb és húsba-
vágóbb: Werbőczi Tripartitumából vett esküszöveg az ártatlanságát bizonygató zsidó — 
keresztény bírók előtti szavait idézi. Egyedül az idegen törvénnyel szemben — sorsához 
kétség nem férhet /valamennyire ismerve a történelmet, vétke: a „fajtája"/. Számára az 
ártatlanságot kimondó védtelen eskü marad, hogy halála csak biológiai és ne egyúttal 
erkölcsi is legyen. Ezért marad rítus a maga mindennapiságában is e különös per. 

A Shakespeare-drámákból vett idézetek alkotnak egy újabb szólamot: hatalom és 
erkölcs morális határhelyzetén megragadott szituációk. Hamlet és II. Richárd az fsten-
től" koronát kapott humanista, jog szerinti, ám hatalmukból álnok módon kimart nincs-
telenek útkereső vívódásait szólaltatják meg. Bukásukkal kezdődik igazi felmagasodásuk 
— méltósággal elviselni a méltatlanságot — Richárd a börtönben magányosan is félelme 
lesz IV. Henriknek. Mindhárom /a haláltáncok klasszikus korából megidézett szólam/ a 
törvénytelenséggel szemben a szavak oltalmát mutatja fel, mint egyetlen utat. Még pola-
rizált konfliktust szólaltatnak meg, szemben Szilágyi Domokos tört formájú türelem-
rondójával, mely minden áttétel nélkül a jelen beláthatatlannak tűnő tragédiáival. Egy 
szólam a szimfóniában, mely a legfőbb párbeszédet ÖNMAGÁVAL folytatja, önmaga, a 
huszadik század emberének helyét akarja látni, érteni, akinek egyetlen menedéke, lehető-
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sége maradt a „Türelem türelem türelem türelem türelem türelem". A türelem fedezéké-
ből az élet „két nemlét között ütközet", s az ütközet célja, hogy ne a platóni embermeg-
határozásra legyen méltó : ,f(ÉTLÁBÚ TOLLA TL AN ÁLLA Г ' . Élete küzdelem és pörle-
kedés a halállal, útja a türelem, lehetősége a biológiai lét és a biológiailag adott értelem 
lehetősége : ,/áncok az arcon és az agykérgen barázdák". Hogy sáfárkodik e küzdelemre 
ítéltetett, ám a lehetőségeket is kezében tartó „kétlábú tollatlan állat"? Elfogadja, és 
köszönti Caligulát, a totális pusztítást, aki „elárult egyet-mást arról mi van a föld alatt" -
de ellenében „itt lépked Isaac Newton" és „itt álmodik Wolfgang Amadeus" is -
,keresztfán függesztvén" válaszolja a másik szólam, a belépő virágének. Incitatus ereje a 
,föld alatt", a halálban erő, Newtoné az életben, Mozarté pedig az álomban, a jövőben az. 
De Mozart álma, a jövő keresztfára kerül a szenátor keze által. Megfeszíttetett, de megvál-
tódott-e? Emlékké kopik a krisztusi tett, a kényszerű áldozat is az élőket fosztja meg 
bizonytalan eredménnyel - „micsoda pazarlás". Átok a halottakra, akik ugyan életet 
teremtettek, de magukat megtartani már nem tudták, és átok az incitatusokra. A népi 
siratok hangja ez, a rontásűző imádságoké, mely a szavak varázsával akarja megsemmisí-
teni az élet-rontó hatalmakat. Nem véletlenül Bartók szavai után lépteti versébe 
IDOKTOR ÚR CSAK AZT SAJNÁLOM HOGY TELE BŐRÖNDDEL MEGYEK ELI: 
példaképéhez hasonlóan a közösségi tartalmú, hamisság nélküli magyarságot jelképező 
ősköltészethez fordul vissza, hogy a pazarlásban is vígasz maradhasson. Nem különbözik 
ez értékben Mozart zenéjétől, Newton találmányától, Bartóktól - egyenértékű válasz a 
világ hívására, Incitatus szenátor őrületére, melyre egyként kell, de más-más utakon vála-
szolni: Csokonaival, Bartókkal, siratókkal, Balassival. Költészettel válaszol a rettenetre — 
ha a tettnek nincs útja már. Az egyetemes pusztítás döbbenetében a sirató is elhallgat : 

Ragadj és ments meg engem az ide-
gen fiak kezéből, akiknek szájok 
hazugságot beszél s jobb kezök a 
halálnak jobb keze 

1967. szeptember 2-ára vir-
radó éjjel az aichachai 
börtönben fölakasztotta 
magát Ilse Koch /Újsághír/ 

Párhuzamos gyászjelentés két különböző korból: mindkettőben egy nép, egy közösség 
megsemmisítésére tett kísérlet hírüladásáról van szó. Az első idézet a Zsoltárok Könyvé-
ből való: a hazájukban talált idegenekkel szemben könyörgés a megmaradásért — minden 
ízében költészet ez. A másik idézet közvetlenül a jelen : tudósítás a „buchenwaldi szuka" 
haláláról, jelentéktelennek tűnő rövidséggel, a tárgyilagosság látszatával. Korunkban a 
történelem tárgyilagos közlése jelenik meg — az elbagatellizálás igényével. A tárgyilagos-
sághoz pedig az eszme mellett szükségeltetik egy tárgyilagos tárgyalás - igazolni a tetthez 
az eszme törvényességét. Játék az idővel, térrel és szavakkal — a pontos fogalmazás 
kedvéért. 

Az ártatlanságát bizonygató vádlott szavaival együtt szólal meg a XX. század történel-
mének tanúja. Mindkét perben eleve elhatározott ítélet ellenére és mellett kell tanúságot 
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tenni, a vádlott eleve áldozat, és áldozat lesz a tanú is — ártalmatlan szavait kezdetben 
csak parancsok szakítják félbe. Mert hiába Sión foglyainak szabadulást idéző hálaéneke, 
számukra a földi világ csak ezután kezdődik. A tanú végszavánál lép be a harmadik 
szólam, Hamlet hangja: szájába rágja az idegenfiak akaratát a tanú-áldozatnak, fölmutatva 
a per lényegét : „ királyom/ Megölte; megszeplösíté anyámat;/ Idecsöppent, trónra 
léptem- és reményim/ Közé; kihányta horgát életemre,/ S minő fogással!". Hamlet, a 
jogutód: koronatanú saját perében /az idézet a ravasz merénylet után való közvetlenül/ — 
bűne a LÉTE. A cél a koronatanú eltüntetése, mert ha nincs tanú, ,flz emberiség e 
rákfenéje" törvényerőre emelkedik. A koronatanúk elhallgattatása kényszerű megfeszít-
tetés - kereszt alakban idézi legelső magyar nyelvű siratónk két sorát, hiányában is 
érzékeltetve az anya, a költő, a névtelen túlélők fájdalmát, viaskodását a halállal, és a 
„bűntelen" fiúk „törvénytelen" hóhéraival. A méltatlanságot is méltósággal elviselő 
kiszolgáltatottak siratója ez, mert a vértanúi halál cáfol rá egyértelműen arra a történe-
lemre, mely erejét és varázsát az eszmével is szentesített jogtiprásban látja. Ezért rohan ki 
a költő a türelem fedezékéből, hogy megvívja a maga „két nemlét között"-i ütközetét, és 
ezért utasítja el egy pillanatra a vigasztaló áldozatot. Áldozat nélküli, embermértékű vilá-
got kíván. Lázadása tragikus lázadás: a türelem fedezékét elhagyva a tisztesség útja a 
halálba vezet, „csak a föld alatt lel földi világra"; és lázadása abszurd is egyúttal. 
Megfeszíttetik, de meg nem váltódik. Áldozat helyett félreértés lesz belőle, megtartó erő 
helyett bagatell gikszer. Pedig az „egyen egy" fiúk száma kozmikus méreteket öltött a két 
háború vérében — a megmásíthatatlan jelen történelemben. Vae victis: vértanúk és élő-
hullák, minden rezdülésükben a KÉT HALÁL szorító gyűrűjében — II. Richárd mai 
ivadékai a trónfosztás utáni pillanatokat élik - egy elvesztett csata birtokosaiként, tehe-
tetlenül fájdalmukban, és kísért a lehetőség, hogy ne csak testben, de lélekben is elvessze-
nek. A KÉT HALÁL ellenére is II. Richárd nem a halált választotta, a türelmetlenséggel 
szemben a türelmet, az élve lázadást. Ez a türelem nem megalkuvást jelent — ,/iyüzsgő 
nyugalom"-mai, élettel párosul, bár ez is végzetes lehetőség csak, ebben az „elképzelhe-
tetlen" pokolban nincs más út, ami megmenthetne az „örek kárhozattól". A szabadulást 
váró foglyok közösségi könyörgése megszakad, éppen akkor, amikor az eskü utolsó szavai 
imába oldódnak, és akkor rohan ki a költő is a türelem fedezékéből, meglelve a számára 
még létező utat, a szavak lázadását. Mert nem feledi, hogy a halottakat ugyan dicsőség 
övezi, a vesztes fél, Jobbik felem" megvetett hullái azonban föltámadnak! 

A Haláltánc-szvit egyetemes igényű polifon versszimfóniája után nagymonológ-szerű, 
AZ EGY versei következnek : A próféta, Kényszerleszállás, Napforduló, Hogyan írjunk 
verset. Ezek a versek: testvérellenfelek. Kérdésük: a haláltáncok valóságában hol a helye a 
költészetnek, mit tehet a költő, hogyan őrizheti meg önmagát, erkölcsi tartását, puszta 
létét is az egyes ember. A fogalmak hagyományos jelentésében gondolkodó próféta és 
Faust sorsa védtelen, és egyenes út vezet a meghasonlásig. A negatív próféta-modellre az 
élve-születésével is lázadó ,ßц-lhetetlen" ördögöcske válaszol, a halál-választás egyetlen 
szabadságba torkolló fausti útra az osztályozott halállal játszó, életből eredő és ide vissza-
térő költői magatartás. Az útját vesztett prófétával szemben a való élet, a manipulált 
élettel szemben a költői szó válik megtartó erővé. 

A költő lázadása mindenkor elsősorban versben való lázadás. Itt és most azonban az 
igével, csak az igével lázadó költő-próféta elfeledi küldetése célját. A PRÓFÉTA című 
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ironikus szerepversében végigkíséri a huszadik századi Jónás következetesen mesélt sorsát, 
mely az önazonosság elvesztéséhez, az ige elfeledéséhez vezet. A nagybetűs Ige, mely a 
megszokás ellenében az életből fakadt, a Próféta világmegváltó célja során jelentés nélküli, 
bizonytalan eszmévé ködösül, megszokássá válik, érvényét veszti, csak „Van — és — és 
— " . A versben föltett kérdés az, hogy miért feledheti el a Próféta az Igét. Egyrészt, mert 
a Próféta Igét akar adni, de a világ nem Igét igényel, eddig is megvolt nélküle, másrészt a 
Próféta megváltást akar adni, a világnak azonban nem erre van, nem erre a fajta megvál-
tásra van szüksége. A Próféta az abszolút ént akarja elfogadtatni a világgal, de csak 
próféta, mert mint Jónás, aki hiába prédikált a bűnös népnek, a meg nem hallgatás után — 
sértett önérzettel visszavonul — az önmaga választotta magányba, a hallgatásba. Az elide-
genedés föloldása helyett a szerepét önelégültséggel játszó elidegenedett próféta büszke 
önérzetével. a Világ! Rohadt dolog." Visszavonul a világból, mert eszményei is 
próféták. Eszménye Krisztusból valami lényegtelen, de tetszetős. A felismerés : Krisztus 
huszadik századi lehetősége \,pz öt kenyérrel s két hallal mint vendéglői főszakács"! több 
konklúziót tenne lehetővé: manapság csak a közvetlen hasznot hozó próféta szüksé-
geltetik, illetve a próféta isteni sugallatából annyi, amennyivel hasznot hoz a konyhára—, 
groteszk mód a Próféta is csak ezt látja eszményében, elégedett dühösséggel nyugtázva, 
hogy még így sem sikerülne a nagy elődnek, s ő maga, bár egyszer tudomásul vette, nem 
hajlandó továbblépni, t.i. ha a szó önmagában kevés, meglássa azt a Krisztust, aki maga 
vált „testet öltött igé"-\é. A Próféta tisztázatlan jelentésű, elvont megváltást tűzte céljául, 
a VILÁG az elidegenedett, prakticista értékorientációt. E többnyelvűségben, hisz nem érti 
az ént a világ, az egynyelvű, csak a Próféta számára érthető Ige fölösleges, nem kell. A 
Próféta a megváltás-erőlködésben megszokta az életet, s az Ige a maga számára is fölösle-
gessé válik. S innentől már törésmentes út vezet az önazonosság elvesztéséhez, az Ige 
elfeledéséhez, s ezzel párhuzamosan a bűntudat erősödéséhez. A megváltásban gondolko-
dó költő-próféta csak az eredményt konstatálja. A hegy tetején ülő, a hóbortos apródhoz 
hasonlóan fejét egyre törő erkölcsi halott prófétával szemben a „berepülő-pilóta", a 
„hagyjatok békét a logikámnak"-ördögöcske válhat csak megtartó erővé; a lázadást 
létében hordó, és létével is tiltakozó magatartás nem válik csak a manipuláció áldozatává. 

Szilágyi Domokos lázadó költő — nem próféta. Szüntelen kételkedése a legnagyobb 
lázadás, mert az axiómák, az úgynevezettek nem tűrnek maguk mellett semmiféle kétsé-
get, csak hitre alapozott alárendelt követést. Kételkedése szembesítés. ,yidvocátus dia-
boli" ö, hogy felkutassa és felmutassa a szennyes valóságot az idealisztikusán szép eszmék 
rejtekében, ahogy ezt a KÉNYSZERLESZÁLLÁS-ban is teszi. Egyetlen óriási ellentétre 
épül a vers, a valóság normáinak igazi lényegét feltárva a tagadást, az abnormalitást 
választja, hogy megőrizhesse a történelmi ember önazonosságát. Ha a „tollsöprü-számyú, 
sztaniol-glöriás, gyolcs-pendelyes, hercig, kicsi, édes" angyalka lesz az adott világ emberi 
mértéke, akkor természetesen akar ördögöcske lenni, „vigyori, szélhámos, szemtelen, 
kiszámíthatatlan, kaján, konok, utálatos", mert e természetellenes világban csak az abnor-
malitás válhat természetessé. Ha az angyalkák születését az ,pngyalgyártás kis- és nagy-
ipari módszerei" szabályozzák, akkor itt az élveszületés: tiltakozás. A bűn erénnyé 
nemesül, az ördögöcske erénye bűnné, minden önmaga ellentétébe fordul, azaz semmi sem 
természetes, amit természetesnek neveznek a fölöttébb természetellenes világban. Semmi 
sem kézzelfogható, racionális e minden ízében irracionális,gólyamesegyártó" valóságban, 
bármennyire akarják ezt eltitkolni a „rettenetes módszerekkel" élő anyókák előregyártott 
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angyalkáik előtt: Mesét mondanak, mert ebben a Meseországban nem a képzelet terem-
tette Sárkány a legfőbb gonosz és a legtökkelütöttebb /bár „nem is olyan tökkelütött"/, 
hanem a valóság megtörtént dolgai félelmetesek —, mindaz, amit az ördögöcskének kell 
megláttatnia a kisfiúkkal, kislányokkal, az ördögöcskének, aki büszke ,ß\ 2-lhetetlen"-
ségére, büszke abnormalitására, és csalódottan büszke a hitetlenségére, amely erre a láza-
dásra kényszerítette: , fed ig én hittem a pápa csalhatatlanságában, míg ki nem derült, 
hogy folliculinnal üzérkedik!" íme, ilyen egyszerű az ok. Ezért oly nagy a „törés' az első 
két kötet, az Álom a repülőtéren és a Szerelmek tánca után a világszemléletében. Nem a 
költőben keresendő a vétek, amiért a töretlen optimizmus, a hit megcsorbult, a keserű lett 
a hang. A hit alapja volt hamis. Az abszolútumot hajszolta, s kiderült, hogy „szertefosz-
lott". A felismerés, hogy hazug volt mindenfajta meghirdetett humanizmus, azt követeli, 
hogy önmaga gyártson élhető tízparancsolatokat. Az ördögöcske megtette a magáét: 
„egyetlen tudományom: az élveboncolás". Virrasztó élveboncolása a történelmi ember 
koponyájában zajlott le, az eredmény szerint - nyugodalom-mentesen. Altatója: a fölri-
adás türelmetlen sürgetése a közös felelősségre a közös cselekvésre a minden mozduló 
akaratot logikus mesékkel lefojtó angyalító szándékkal szemben. Mert eszménye és barát-
ja a vízirigó, aki megtanította, hogyan kell ,yohangálni az árban, kicsipegetni mohos 
kövek alol / a mindennapit", és mert az „eljövendő kényszerleszállók" sorsa így is bizony-
talan, megkérdőjelezett. Az ember léte feltételes módban fogalmazható meg, a hagyomá-
nyos küzdés nem járható út többé, védtelen. 

Tette: a mindig újraszülető küzdelem, s ezzel a mindig-újat kezdésével Faust doktor 
huszadik századi szimbolikus alakja kel életre. Korunk Mefisztója — úgy tűnik — pozitív 
modellje a műből ismert Gonosznak: nemcsak lehetőségeket ad, pozitív célokat is kör-
vonalaz hősünknek, hitet kínál, sőt nyugtalanságra, örök küzdelemre sarkall. Mondhatni, 
ideális célokat, lehetőségeket, na és Mestert kapott Faustunk, s mégis, az utolsó találkozá-
son, a nyári NAPFORDULÓ-n mindent visszadob, egész lényében impotens akar lenni, 
sőt meg akar halni. Faust, saját, végigküzdött élete végén ismeri fel, hogy Mefisztónak 
mindenképpen Faust lelke KELL, és ezt oly módon szerzi meg, amely Fausthoz leg-
közelebb áll: ha Faust küzdeni akar, hát megküzdteti. Faust léte a küzdelem ő nem 
változott — a Mester előzte meg, pontosabban: kijátszotta. Faust szerződése: ,JMaga azt 
mondta: Ifjúság. És én bedőltem." Életre szerződése nem szerződés, elkábulás. Célja nem 
a maga célja, hanem a Mesteré. A közös szerződésben a célok meghatározása a Mesteré, 
Faustusé a küzdelem, jutalma a ,/nulandó halhatatlanság". Faust végigküzdött egy tőle 
idegen, de sajátjának érzett életet a Mester irányítása alatt. Tragédiája, hogy a célt nem 
maga teremtette, elfogadta csak. Pontosabban csak szavakat fogadott el, holott a szó már 
nem azonos önmagával, a hangsorhoz egy merőben közhelyszerű jelentés tapad, mint 
ifjúság - boldogság stb. A szerződés visszadobásával Faust szabaddá teszi magát — paradox 
módon a halál által. A halál választása — a szabadság választása, illetve a választás egyetlen 
szabad lehetősége. Az „örök ifjúság" naiv hite, s mindaz, amire szerződtetett, beleroppan-
totta a küzdelembe; mindaz a cél, amit idegenül magáévá tett — erején felüli vállalkozásnak 
bizonyult. Erejéből, küzdő kedvéből mindössze annyi maradt, hogy „egy utolsót" üvölt-
sön. Végső lázadása a szerződés fő célját, a halhatatlanságot tagadja meg, vele szemben 
az elvesztett mindenséget követeli. Az utolsó három sorban azonban elvágja azt az 
indulat-zuhatagot, „már kezdek hülyeségeket beszélni". Halála, egyetlen szabadsága a 
mindenség lehetőségétől fosztja meg. Ez egyben abszurd, „hülyeség", s ezzel a 
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kimerevített paradoxonnal búcsúzik Faust-Ádám. Nem vonja vissza a vers 
öntörvényűségét, de a halálba sem nyugodhat bele. Nem nyugodhat bele, mert nem elvont 
ember, hanem homo ludens — akar lenni. Lételeme a játék — lenne, ha volna tere a 
játéknak: Jaj röhögni akartam egy jót és látjátok ez lett belőle". Nem játszhat 
felszabadultan, ha a valóságban él, ha jelenléte - kételkedés. 

De játszik mindig, s mint mindig „a játék titokban / holt-súlyossá komolyodik" 
/Mozart/. Ars poeticája, a HOGYAN ÍRJUNK VERSET is játéknak indul, 
paragrafus-csúfolónak. Előírás-csúfoló, mert közhely, hogy a versírásra receptet adni nem 
szabad, nem lehet. A költészet megerőszakolásából születhet csak olyan torz, melynek 
persziflázsát veti oda a 4. §-ban, egy népies és egy urbánus versváltozatot, közmegelé-
gedésre nagybetűs sorkezdéssel, rímmel ellátva, az érthetőség kritériumának eleget téve 
pedig éppenséggel nem mond semmit. Hajdú sógor kívánsága: a vers „érthető legyen", 
modern, és ne hiányozzék a valóság se - jogos elvárás. A valóságban azonban minden 
törekvése arra irányul, hogy mindez ne kerüljön versbe, csak valami afféle. A költészet 
újjáteremti a valóságot. S ha a valóság disszonáns elemei a versben sem oldódnak harmó-
niába, /Hajdú sógor szerint az érthetetlen ezt jelenti/, akkor a költő a felelős. Mert bár a 
költő olyan modellt adhatott, amilyen a valóság maga, egyszerűbbnek tűnik a modell 
meghamisítása, mint a valóság megváltoztatása —, hát ehhez a módszerhez folyamodik: 
,Jcövetelem, parancsolom, hogy érthető legyen!". A költészet modell. Úgy modell, hogy 
nemcsak ismereteket, hanem lehetőségeket is közöl — „innen nyílik az érthetőség vissza-
útja", ez az érthetőség, mert mindent érteni kell, több mint modell csupán. S ha a 
lehetőség, vagyis a még ismeretlen nem a már ismert logikájához igazodik, az ismert pedig 
nem kíván engedélyezetten több lenni, mint ami most, ott nincs szükség ismeretlenre, s 
főleg nincs szükség az ismeretlenhez elvezető logikára, költészetre. Ezért tesz öntudat-
lanul = jelet Hajdú sógor „modernség" és „marhaság" közé. A modernség nem hagyo-
mányrombolás, a modernség nem csak Eliot: ,J\íodernül is lehet gondolkodni, l. 
Shakespeare-t." /Gondolkodni szó ironikusan kiemelve, mert úgy tűnt, Hajdú sógor erről 
megfeledkezett, eddig jobbára követelt és parancsolt./ A formabontó versforma akkor lép 
életbe, ha a létezés formabontó valóságát „teremti újjá". Ahol még a halál is viszonylagos, 
nem hazudhat harmóniát. A felismert valóság kimondása a költő, az „a d v о с a t u s 
d i a b о I i " feladata, kényszerű küldetés, de nem szerződik, hanem szerződtetik rá az 
ember /SZ. D./, nem kiosztott sors, (le „belülről is eretnek", létével sem hihet az abszolú-
tumokban. Modernség? —, amikor a valóság a csikszentjehovai időszámítás szerint méri 
perceit, felzárkózatlanul az európai menetrendhez. Költészetével kell követelni a modern-
séget, sürgetve e ,yettenetes anarchia" megszűnését. S mindezt nem a megváltó küldetés-
tudatával teszi /mert hisz költő és nem próféta/- , és jól tudja, hogy szavára nem omlanak 
le ama bizonyos falak, hanem: „mert szóban kimondva tán mégis megfoghatóbb a meg-
foghatatlan" , csak mert a költő számára a költészet - létezés/ Ahogy ezt majd a Vád című 
sirató/? /jában még egyszer pontosabban és fájdalmasabban megfogalmazza/ Eszménye a 
teljesség: „hihetem, hogy belőletek lefordítottam amit érdemes / és csak úgy érdemes ha 
minden/ s ha nem is akkora mint a valóság de egész az én mindenségem". A teljesség eme 
eszményét a Búcsú a trópusoktól kötetben, illetve életművében még a Felezőidő-ben 
/1974/ valósítja meg, mert birtokában van az anyanyelvi és egyetemes műveltségnek, köl-
tőként pedig végigjárta /hasonlóan Hebbel biogenetikai törvényéhez/ az anyanyelvi köl-
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tészet törzsfejlődését, eljutott arra a csúcsra, ahol „lehetőségeiben határtalan" képes tel-
lefordítani költészetté a valóságot. 

Költőként mindent ismernie kell, mert a „világtörténelem leghosszabb századában" a 
bunkósbottól a H-bombáig minden együtt van jelen. A heterogén és disszonáns kortársi 
világ „újjáteremtése" követeli meg, hogy egy versbe feszüljön a Biblia, a klasszikus vers-
forma, a szabadvers, a képvers, az újságnyelv, a levetkőztetett szavak és a trópusok —, 
egyszóval mindaz, amihez a „közös mennybolt" alatt közünk van, vagy közünk lenne, 
egy versbe, az EZ A NYÁR-ba feszül. A kötet záróverse, legjelentősebb szintézise a 
Haláltánc-szvit mellett: a költői mesterséghez való viszonyé, a költői formákhoz való 
viszonyé, a nyár, a jelen számbavétele ez a vers, melynek központi gondolata - követelés : 
Jó nyarat, semmi mást! Otthont a nyárnak, nyarat nekünk. " Itt valósul meg a tulajdon-
képpeni búcsú a trópusoktól — káprázatos formában a káprázatos formától. 

Az Ez a nyár kolorit hatású, több tételes zenemű. Élmény és gondolatlíra olyan sajátos 
vegyülete, mely elődeinél gyakran csak az egyik dominanciájával valósult meg: a fogalmi 
gondolatiság erős, elsősorban érzelmi jellegű, színpompás élmény-lírában kel életre. Mind-
végig különböző nyelvi és képi síkok egymásba csúsztatásával vagy váltásával — szimbo-
likus erejű komplex képek villódzásával. Térben és időben, fogalmilag és képileg egyaránt 
a végtelent jeleníti meg. Mindezt a nyár önkéntelen vagy látszólag önkényes asszociációi 
hívják életre, a nyáré, mely egyszerre mint konkrét évszak, mint a társadalmi valóság 
képe, mint a termény beérésének késleltetett pillanata jelenik meg. A tropikus nyáré, 
mely a homonimiából eredő játékosság jegyében /a biológiai és költészeti valóság és fogal-
miság/ ötvöződik szerves egésszé, burjánzó jelentésgazdagsággal. 

Az Ez a nyár az önvizsgálat, a szembenézés verse, a kötetben a Haláltánc-szvit-tel 
együtt alkot keretet. De míg a Haláltánc-szvit komorsága a görcsös tragédiák, kényszerű 
megfeszíttetések dimenziójában gondolkodik, megtartó erőt keresve múltban és jelenben, 
addig az Ez a nyár — jóllehet kérdéseik hasonlóak — káprázatosan lírai élethimnuszával, 
élet-követelésével, játékos könnyedségével önmagát segíti át Pokolország légpárnás kín-
jaiból a „most és mindörökké" tartó közös égbolt alatti reménykedésbe. A tragédiákon 
túl fölragyog a szivárvány, a polarizált remények költészeti előfutára. 

Ez a nyár - a jelen, maga a testet öltött lehetetlenség, a legellentétesebb jelzőket 
kényszerül magára ismerve elfogadni: „áldott, utálatos, remek, megszokott, hihetetlen". 
Birtoka: most már a semmi, birtoka az egyetemes hiányérzet. Az önáltatás látszatlehe-
tősége, az „ingyen idillek" kora lejárt, meztelenül kényszerül önmagának számot adni. A 
mindenség tékozoltatott el, „otthontalan a nyár", s a remény, hogy „csatlakozik-e az 
őszhöz az európai menetrend szerint" tétova kérdésként hangzik csak el. A fölzárkózás 
igényének sürgetése a közép-kelet-európaiság, a századok óta tartó fáziseltolódás meg-
szüntetésére irányul, az „éjszakánk az éjszakában" ellen. 

Ez a nyár - megcsontosodott múlt jelene. Az egyetemes űr betöltésére kibicsaklott 
törekvéssel az évszázadokat átörökítő hagyományok helyett a léggyökerekből inkább, 
mint tősgyökerekből származó hagyományt/? /, a díszparasztot állította a fejlődés helyé-
be, késleltetve a csatlakozást. Ordító kritika: uram-bátyámékat csak a zabálás érdekelte, a 
jajgatás leple alatt „meghíztunk - titokban, hogy észre ne vevődjék, - mégis észrevevő-
dött." Ezért az éjfelet foszforeszkáló lidérc gonosz hatalmának megtörésére nem cselekvő 
tettel válaszolt, hanem a nemzetet bőséges könnyhullatással siratva, a tett erejű felelős szó 
helyett: „Vízfejünkből zuhogtak a stilisztikai monszunok!" Mindennek oka a vízfejűség, 
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mely a monszunhoz hasonlóan /irányát rendszeresen változtató széljárás/, szólamokra 
épülő, felelőtlen szózuhataggal válaszol a fenyegető tragédiára, sokkhatású frázisokkal, 
görögtüzekkel épít felhőt a lidérc nem-láttatására, s ennek az elégtelen lázadásnak a 
velejárója, hogy a költészet félresöpörtetik, csak a „rím-petárdák" maradhatnak, s a köl-
tészet gyújtóbombái helyett a napihírek csapódnak be, mint például: „habcsókot vált a 
rádió/ s a kisbaconi búzasör/ a kulcs kikelt ez Genfbe visz/ így álmodta EUGENE 
UNESCO" — látszólag jól informáló hadova és hamuka, ömlesztve kerül egymás mellé 
lényeges és lényegtelen, s melyben a groteszk irrealitás az egyetlen valóságos elem - , amit 
elfedni hivatottak. Vagy nevezhetjük úgynevezett modern költészetnek is /itt : zagyvaság/, 
eliot-kodás, mely ugyanúgy a semmitmondás, de jóhangzás kritériumának tesz eleget. 
Velük szemben fordul Szilágyi Domokos a költészethez, „Tárgy és Jel szerelmének 
szülöttei"-hez: a történelemben gondolkodó, felelős erkölcsi magatartású, cselekvő 
ember igényével. „A megismerés üdvözítő módja nem a megfogalmazás, hanem a terem-
tés" /Bartók Amerikában/ Ha otthontalan a nyár, egyetlen követelése az „Otthont a 
nyárnak, nyarat nekünk" kell legyen. Ez az egyetlen a mindenség vágya. Az otthon és a 
nyár követelése „Pokolország" légpárnás kínjai helyett az élet teljességének követelése. 
Pokolország helyett, mely Spartacustól a „rozsdás rugójú délibáb"-\g a könyörtelen 
kiszolgáltatottság földje. De ellenébe, Spartacus óta mindig megindult a lelkiismeret —, 
követelve a „polarizált reményeket" — polifon, többszólamú jövőt! Itt igazi erő a költé-
szet, mert a , feszes tisztelgés" helyébe „tulipánná nyíló balladák" keresik útjukat, a 
termékenység nyugodt pillanatait a türelmetlenség legyőzésére. Pokolország, „éjszakánk 
az éjszakában" ellenében végső felébredést és feltámadást kíván. ,Jó reggelt - szép 
halált. " Mert Pokolországban csak a halál jelzője lehet szép, mert Pokolországból csak a 
halálba lehet kilépni /ld. Napforduló, Haláltánc-szvit/. A halál-választás itt sem az élet 
elvetését jelenti: olyan halált kíván, amelyik a termékeny életre következik, az „ősz" 
sajátjaként. „Válogatatlan fények között" a költő és a költészet feladata /parafrazálva a 
gyönyörű hasonlatot/: a prizmához hasonlóan megtörni és felbontani az egységesnek tűnő 
szürke fényt a szivárvány minden színére — polarizálni a reményt, „eső után 
golgota előtt". Ide ágyazódik a vers legszemélyesebb vallomása: „belém álmodta magát a 
szivárvány" — talán egész költészetében sem fogalmazza meg ilyen gyönyörű mértékkel 
önmaga helyét — méltó volt erre a szerepre, és maradéktalanul „polarizált". Költészete, az 
ő fehérsége - krisztusi tett :e z az én fehérségem amely 
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Az „anyag és eszme között félúton" szavak áldozati és megtartó erejében bízva, a meg-
töretés után a követelés jogát is magának tudva, az „ingyen idillek" olcsó, ünnepi elégté-
telek helyett a termékenységért lázadó költő szavával szólal meg, elutasítva az átmenetiség 
nyavalyáját felmentő magyarázatokat: ,gyártsatok piros bombát, paradicsomvirág-
hadiüzemek: krumplibokor, kísérletezz a föld alatt: csövesgrátánot, kukoricát!" - a ter-
mékenység lázadásával mindent el kell utasítania, ami e tropikusán gazdag, buja növény-
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zetet adó, de termést már nem érlelő nyárhoz tartozik, s amely költészetében így valósul 
meg : „lopd el, nyár, lopd ki szájunkból a metaforákat, vetkőztesd le a I szavakat 
agyő". A búcsú a trópusoktól — nem a költészettől való búcsút jelenti. Hanem, mert a 
,gondolat végül széttör minden káprázatos formát" — a káprázatos formától kényszerül 
búcsút venni. A valóság abszurditásával, „boa constrictor"-i erőszakával szemben tehetet-
len a klasszikus szépség és érték, védtelenek a költészet trópusai: „porcelán szinesztéziák/ 
közt pucér halál tántorogj védtelen szimbólumokat/ falnak boa constrictorok". Káprá-
zatos formával búcsúzik a káprázatos formától —, utolsó kísérletként a káprázatos for-
mára —, mely önmagát megtagadva jelenik meg a versben a robbanásig terhelt gondolati 
súly aszinkronitásával. A búcsú a trópusoktól a IX. szimfónia visszavonása. A megidézett 
Shakespeare-dráma /А windsori víg nők/ hősének szavai kétszeresen is metaforikusán 
igazolják, hogy a reneszánszos életöröm, egyáltalán a klasszikus mértékek és értékek kora 
lejárt, az „inverzió" lehetetlen a nyár „irreverzibilis kobra-évek" „vágóhíd"4 valóságában. 

A Búcsú a trópusoktól — a tropikus nyártól való búcsúvétel: „agyő dzsungel betelt a 
mérték", az otthontalanságtól akar végleg elszakadni, a „hazárd" hazátlanságtól, „mert 
minden szín egy szóba fér/ ne kísértsd a vadont hazárdul/ kertem virágom virágom ottho-
nod / ismerd fogadd szeresd hazádul". A „banánhéjú fogadkozások" helyett a félelem a 
sose-rest" nevében bocsátja útra trópusait, s a rugóra járó délibábos nyarat, hogy végül 
egyetemes igényű, közösségi tartalmú kohéziós szellemiséggel búcsúzzon: fiülünk a 
közös mennybolt alá, s itt s most és mindörökké kérges reménnyel várunk a hajnali 
csatlakozásig". A közösség vállalása ugyanolyan természetes gesztussal idéződik, mint e 
közösség megkérgesedett reménye a jövőért. E feltétlen közösségi és közéleti irányultság 
jellemzi nemcsak e verset, hanem Szilágyi Domokos egész életművét. 

Szilágyi Domokos az, aki tisztán lát és pontosan fogalmaz. Költészete a nemzeti 
kisebbségben élő közösség egyetemes érvényű kérdező és válaszoló hangja. A létet, a 
mindenséget veszi bonckés alá, mert eszménye a felelős cselekedetű történelmi ember - a 
maga alkotta emberszabású történelmében. Versei mindvégig a polifon álom, a többszó-
lamújövő reményének és követelésének jegyében fogantak, bármilyen formában vagy han-
gon szól hozzánk a költő. A megtartó hagyományokból indul ki, és ide tér vissza, miköz-
ben a görögtüzes álhagyományokról, az ünneptelen ünnepek rím-petárdáiról rántja le a 
leplet —, játszva és dühödten, siratva és átkozva, élve és meghalva. 

A Búcsú a trópusoktól kötet Szilágyi Domokos stációiból egy állomás - a megmaradás 
útjait faggatja a történelem, társadalom, ember, költői szó dimenzióiban. A tragédiák 
zuhatagában teszi föl a kérdést: nem a „megfeszíttetik, de megváltódik-e" kérdését, 
hanem: a tisztesség útját járva az ember mindenkor megfeszíttetik, de a mártírok, áldoza-
tok, és az épp aktuális hazugságok útján épülhet-e a jövő? Nem a megváltás, a megmara-
dás útjait faggatja. 

Első köteteiben a küzdés értelmében való, szinte még töretlen hit és optimizmus a 
jellemző, a világ beláthatósága. A halál és a játék jegyében születtek azok a művek is, de 
feltétlen közösségi és közéleti fogantatással — a Rossz legyőzésében való hit biztos 
mankójával. A világ hív és mi válaszolunk. A megismeréstől a fölismerésig ívelő úton, 
bejárva a bejárhatót, a teljesség küszöbéhez érve azonban keserű lesz a hang, eluralkodik 
a kétely. Hívjuk a világot —, s a világ hallgat. A tragédiát végérvényesen a halál váltja fel, a 
katarzist a játék. S ő, aki „negyvenkettes félcipő"-ben indult, utolsó köteteiben, mint 
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József Attila, csillagok alatt dideregve, lélekben meztelenül, a lét végső kérdéseit faggatja. 
Kristályragyogású versekben játszik a halállal. 

Szilágyi Domokos nem a megváltók, a megtartók útját járta. Létével írta verseit. Alkal-
matlan volt mindennemű szerződéskötésre, minden kompromisszumra. A halállal is pörbe 
szállt az „egyetemes megmaradásért". Hangjával próbálta túlkiabálni a lidércnyomásos 
hangzavart. S mikor úgy gondolta, a hang kevés, a halálával. 
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ELMËLET 

BÓKA Y ANTAL 

PSZICHOLÓGIA ÉS IRODALMI RECEPCIÓELMÉLET 

(Bevezető az Irodalompszichológiai Munkabizottság 
programján elhangzott előadásokhoz) 

1982. május 18-án tartotta az Irodalompszichológiai Munkabizottság azt az ülését, 
amelynek anyagait a következőkben közreadjuk. A program meghívott előadói Norman 
N. Holland és Murray Schwartz, a State University of New York at Buffalo professzorai 
voltak. A téma szempontjából azonban lényegesebb, hogy Holland az alapítója, Schwartz 
pedig a jelenlegi igazgatója a Center for the Psychological Study of the Arts nevű 
intézetnek. A Center a pszichológia, a pszichoanalízis és elsősorban az irodalmi elemzés, 
illetve irodalomelmélet határterületével foglalkozik, konferenciákat, posztgraduális prog-
ramokat és különböző kutatócsoportokat szervez. 

Az intézet létezése, feladatrendszere egy olyan irodalomtudományi tendencia jeleként 
értelmezhető, mely Európában is egyre inkább tért hódít. Egészen absztrakt lényege, 
hogy a műalkotás középponti helyzete, sőt kizárólagossága helyett nagyobb súly helye-
ződik a művészi folyamatra, elsősorban a szubjektum—objektum viszonyra. Sőt további 
közös vonás az, hogy a kétféle lehetséges szubjektum—objektum kapcsolat közül egyre 
inkább előtérbe kerül a recepció problémája, az olvasó és a mű kapcsolat kreatív 
funkciójának feltárása. Az európai és amerikai irodalomtudomány tendenciáinak ez a 
ritka egybeesése természetesen csak viszonylagos, később nem lesz nehéz néhány alapvető 
eltérésre is rámutatni. Kérdés azonban, hogy mi van egy ilyen típusú fejlődés mögött? 
Pusztán divatról, egy új irányzatról vagy a tudomány inherens fejlődésének logikájáról van 
szó? E rövid előszóban természetesen nem lehet részleteiben kifejteni a választ, feltételez-
zük azonban, hogy lényegi tudományos paradigma-váltásról van szó. Nemrégiben Wolf-
gang Iser, a recepciós teória egyik legjelentősebb európai képviselője logikusnak tetsző 
tudományelméleti fejlődést vázolt. A fejlődés vonalát három kategória, három paradigma 
jelzi. Az első a struktúra fogalom körül kialakult megközelítés, mely a szöveget autonóm 
egységként, szabatos belső rendszerrel rendelkező objektumként értelmezi. A század 
tudományos gondolkodásából, elsősorban a természettudományokból származó elképze-
lés az irodalomtudományt is forradalmasította, tudományos rangra emelte. Lehetővé tette 
az immanensen értelmezett struktúra szabatos leírását, az elemek felsorolását és az elemek 
viszonyrendszerbe állítását, azaz a struktúra absztrakt lényegének megadását. Ez a jól 
ismert leírási, interpretációs módszer azonban éppen az alapvető kategória peremén vált 
problematikussá, a struktúra apriori jelleget kapott, a készített elemzés tudományos 
szabatossága önmagában hordta értelmét, az irodalmi szöveg nyelvi tárggyá redukálódott. 
A struktúra kategóriájára épített elmélet elégtelensége felvetette a struktúra kontextusá-
nak a problémáját, a funkció fogalmának központi szerepét. A gondolat általánosabb 
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gyökere a rendszerelméletben található, és arra a kérdésre épül, hogy milyen feltételek 
szükségesek egy bizonyos struktúra létrejöttéhez, mi az a háttér, amely értelmessé, 
jelentéssel, igazságértékkel bíróvá avatja az autonóm objektumot. Ezzel a funkcionalitás 
elvvel természetesen nemcsak a posztstrukturalista, hanem számos más elméleti és törté-
neti irányzat is dolgozott, ma gyakran a szerzői intenciót középpontba állító interpre-
tációs elméletek a legkövetkezetesebb képviselői (pl. Hirsch) vallják. Alapvető pozitívuma, 
hogy a struktúra aprioritása helyett képes annak megszületését, jelentését megragadni. 
Hiányossága viszont, hogy nem tudja magyarázni a struktúra érvényességének jelenségét, 
azt, hogy a meghatározott funkcióban született, jelentéssel ellátott struktúra később is 
működik, sőt a genetikus jelentéstől eltérő jelentést kap, mégis önmagával azonos marad. 
Valahogy központi szerepet kell hogy kapjon így a recepció, a befogadás, az érvényesség 
kérdése, a funkció múltbeli, genetikus kontextusával szemben a jelen vagy jövő potenci-
ális kontextusa. A gondolat természetesen egyáltalán nem új, Marx már száz évvel ezelőtt 
egyértelműen felvetette a görög művészet kapcsán a Grundrisse bevezetőjében. A poten-
ciális kontextus azonban igen labilis valami, mert az előző két objektivista fázissal 
szemben egyenrangú játékteret biztosít a szubjektivitásnak, egy mindig változó, sohasem 
rögzíthető kontextusnak. Az új paradigmának valamilyen formában mindig ez a szubjek-
tum—objektum viszony a kulcskérdése. Ráadásul az érvényesség funkció folyamatszerű, 
szemben a mű, illetve a genezis pontszerűségével, és ez tovább növeli a leírás bonyolult-
ságát. A harmadik tudományelméleti paradigma tehát a legtöbbet ígér — mert magába 
olvasztja az első kettőt —, ugyanakkor a legbonyolultabb is. A „viszony" és a „folyamat" 
megragadásához ugyanis olyan filozófiai problémákat kell kidolgozni, amelyeket eddig 
csak egyes filozófiák tárgyaltak és szaktudományos irányba nem terjesztettek ki. A 
dialektikus filozófiákra gondolok, szemben a természettudományok kifejlődése során igen 
alaposan és hatásosan kifejlesztett nem-dialektikus, főként pozitivista gondolatrendsze-
rekkel. 

A recepciós folyamat filozófiai alapproblémáját a szövegek megértésének vonatkozásá-
ban Heidegger nyomán H. G. Gadamer és H. R. Jauss próbálta tisztázni. Elsősorban 
Gadamer főművében kapjuk meg azokat a kategóriákat, melyek a megértés szubjektum-
objektum viszonyának folyamatszerűségét rögzítik. A probléma szaktudományos vizsgá-
lata érdekes módon más vonalon is kifejlődött. A nyelvészeti kutatásban az előbb Iser 
nyomán elemzett hármas paradigmaváltás a szintaktika, a szemantika és a pragmatika 
sorozatában jelent meg. Itt az előbbi filozófiai sík érvényesség szempontú szubjektum-
objektum problémája a „használat" kategóriáján keresztül jelentkezett. A használat a 
pragmatika alapfogalma. A nyelvészeti pragmatikák legkidolgozottabb változatai logikai 
jellegűek és így e tudomány természetéből következően a használatnak csak azt a részét 
vizsgálják, amely objektiválódott a nyelvi jelekben, vagy más úton-módon objektívként 
kezelhető. Érdekes, hogy bizonyos nyelvészeti irányok, bizonyos nyelvészek más úton 
indultak el. Elsősorban a szövegnyelvészeti kutatásban fedezhető fel, hogy a logika és 
nyelvészet eszközeivel dolgozó kutatók egyre intenzívebben használják a pszichológiát 
éppen a használat jellegének tisztázására. Kérdés, hogy van-e olyan pszichológia, mely 
alkalmas erre? A nyelvészet a kognitív pszichológiát fedezte fel, az irodalomtudomány és 
a filozófia pedig a pszichoanalízissel próbálkozik. A pszichológia a szubjektum tudomá-
nya, ezért kézenfekvő, hogy a használat kategóriáját pszichológiai eszközökkel is lehet 
tisztázni. Az objektum strukturális és genetikus leírása pedig annyira szabatos struktúrát 
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ad az objektum oldalon, hogy minimálisra csökken a pszichologizálás veszélyé. Elvileg 
lehetségesnek látszik tehát egy érvényesség alapú irodalomtudomány kialakítása, ha a 
struktúra és a genezis leírásához egy recepció-leírást is tudunk társítani. Az olvasó és a mű 
viszonyának leírására alkalmasnak látszik a pszichoanalízis, legalábbis annak modern 
változatai. Az analitikus terápia résztvevői ugyanis egy szubjektum-objektum viszony 
folyamatába kerülnek, az analizált a számára megközelíthetetlen, tárgyszerű lelki tartal-
mat egy analitikus segítségével párbeszédre bírja, ezzel visszaadja annak szubjektív tar-
talmát. Az analitikus és az analizált érzelmi, indulatáttételes helyzeten keresztül egymást 
szubjektumnak tekinti, ebben a folyamatban az egyik szubjektum látszólag tárgyi jellegű, 
gyötrő lelki tartalmai újra kezelhetővé, szubjektívvé válnak. Ez valójában minden ember-
ismeret és önismeret alapmodellje is. A lelki tartalmak „érvényességéinek felismerési 
folyamatában igen erős pozitív érzelmek, élmények keletkeznek, mindkét ember előtt egy 
új világ, Freud szavával egy „lelki Atlantisz" nyílik meg. Több kutató szerint az irodalmi 
mű recepciója analóg folyamaton keresztül történik, ebben a folyamatban az önmagában 
megragadhatatlan és értelmetlen struktúra a befogadás aktusában szubjektivizálódik, az 
olvasó által újrateremtődik. 

A pszichoanalízis előnye a többi pszichológiai irányzattal szemben abban mutatható 
ki, hogy az egyetlen koherens elmélet, mely a szubjektumot szubjektív mivoltában 
próbálja megragadni. Az elmélethez, a metapszichológiához képest minden tekintetben 
elsődleges a terápia, a dialógus — ez a társas szituáció termeli ki, pontosabban teremti meg 
az ismeretet, hozza létre a tudattalant mint ismertet. Freud a szaktudományt mint az 
emberi szubjektivitással foglalkozó öntudatszerű, önismereti diszciplínát értelmezte. 
Szemléletes párhuzam vonható közte és az ellenpólust képviselő Wittgenstein között. 
Wittgenstein a Tractatus című munkájában vallja, hogy kijelentés csak tényekről szóló 
kijelentés lehet, mert ugyan „kétségtelenül létezik a kimondhatatlan", ezt azonban 
tudományosan nem ragadhatjuk meg. Végkövetkeztetése, hogy „amiről nem lehet be-
szélni, arról hallgatni kell". Freud közel ugyanebben az időben ugyanabban a városban 
vallja egyre határozottabban, hogy arról, amiről amúgy is lehet, nem érdemes beszélni, 
arról kell szólni, amiről hallgatni szoktunk. Ez a valami pedig az ember interszubjektíven -
megragadható szubjektivitása, a freudi elméletben a tudattalanja. 

A pszichoanalízis ilyen alapvető sajátosságai miatt válhatott a szaktudományos orientá-
ciójú recepciós elméletek háttérrendszerévé. A „szaktudományos orientáció" rögtön jelzi 
az európai és amerikai recepcióelmélet különbségét a két kontinens irodalomtudomá-
nyában. Az európai recepcióelméletek filozófiai bázisra építenek, deduktív rendszert 
alakítanak ki. Filozófiai hátterük az igen elvont, a lét alapvető kérdéseit is érdeklődési 
körébe vonó hermeneutikai filozófia. Az amerikai olvasói válasz-elméletek szaktudomá-
nyos eredőjűek és induktív levezetésre orientálódnak. Számukra a pszichoanalízis jelenti 
azt, amit a hermeneutika európai kollégáiknak. Érzékenyebbek az egyedi olvasó, az 
empirikus befogadási aktus problémáira, viszont az elméleti összefüggéseket nem viszik 
végig. Nyilvánvaló, hogy e tendencia mögött az amerikai pragmatizmus versus klasszikus 
német filozófia eltérő stílusát fedezhetjük fel. A tényleges helyzet természetesen nem 
ilyen egyszerű. Egyrészt Amerikában dolgozik az a hermeneutikus, Paul Ricoeur, aki 
sikeresen próbálja összeegyeztetni a legelvontabb hermeneutikát a szaktudományos pszi-
choanalízissel. Másrészt pedig éppen az itt elhangzó előadások szerzői által használt 
központi fogalom, sőt az egész rendszer elméleti gyökere Heinz Lichtenstein pszichoanali-
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tikus munkáira megy vissza, aki viszont Heidelbergben tanult és Heidegger tanítványa 
volt. Holland és Schwartz cikkeinek, könyveinek lényegi közlése, hogy az irodalmi 
szövegek megértése a konkrét olvasó aktív, teremtő tevékenysége során történik. Ezt a 
tevékenységet a tényleges befogadó identitás témája, ön-igenlő és önérvényesítő kivetí-
tései irányítják. Holland és Schwartz elméletéhez képest kiélezetten szubjektivistának 
nevezhető David Bleich teóriája, Stanley Fish viszont az Új Kritika átdolgozott, felülbírált 
irodalomelméleti vonalán alakította ki befogadáselméletét. 
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VÉGEL LÁSZLÓ 

A REJTÖZKÖDÖ FAUSTI PSZICHOGRAMM 

1. 

A regény elméletének megírása után Lukács György Dosztojevszkij-könyvet tervezett 
írni. Az egyik jegyzetlapra a következőket írta: „A bűn ellentéte a hit. Az erény mint 
ellentét pogány dolog . . . " Ez a reflexió A regény elméletének arra az alapvető gondola-
tára utal, és ebből következik a fenti ellentétpár is, hogy a görög időben, az „eposz 
korában", volt a léleknek egy érzékeny, praxisbeli evidenciája, a „tettek harmonikus 
igényben álltak a lélek belső igényeivel", hisz a „lélek nem ismer önmagában szakadé-
kokat". A léleknek és az életnek ez az egysége nem ismerheti a fausti posztulátumokat, 
ezek csak akkor fogalmazódhatnak meg, ha a lélek találkozik a tagadással. 

Lélek és élet! Ez az ellentétpár következetesen végigvonul a fiatal Lukács gondolatvilá-
gán. A tragédia metafizikájában a forma jelenlétével és hiányával magyarázta a kettő 
közötti különbséget. „A közönséges, valóságos élet sohasem ér határt, és ezért a halált 
rettenetes, fenyegető, értelmetlen valaminek ismeri, ami folyását hirtelen elvágja." Ezzel 
ellentétben az erkölcsi forma érzékelése spiritualizálja az egyes élettényeket, magasabb 
rendszerbe kapcsolja őket. „A határnak az átélése: tudata, öntudatra ébredése a léleknek. 
A lélek azért van, mert határolt, és csak annyiban van, amennyiben határolt." A halál 
végső forma, a benne való tudatosodás a maximum. Ezt megelőzően még sok formával 
szembesül az ember. S mint ahogyan az esztétikai forma kiemeli az időből és átminősíti az 
élettényeket, az erkölcsi forma spiritualizálja az élettapasztalatokat. 

Az erkölcsi formaérzék: a tagadás kultúrája. Ez pedig fokozatosan beépül az európai 
értelmiség alakulásrajzába. A fausti gondolat akkor erősödik meg, amikor a tagadás 
kultúrája dramatikus párbeszédet folytat az utópikus világérzéssel. Faust egyetlenegy 
életszakaszt sem tart véglegesnek, minden stádiumot megkérdőjelez és felülmúl: a pilla-
nattal nem köt békét. Ebben a nagy párbeszédben — nem véletlen, hogy a fausti gondolat 
legautentikusabb formája a dráma, amelynek formája egyben erkölcsi és esztétikai jellegű 
is — felismerhetjük azt is, hogy a bűnnek nemcsak ellentéte, hanem alapja is a hit. 
Megfogalmazódik az a modern gondolat, hogy a tagadás diabolikus fogantatású, egyik 
nagy inspirátora Mefisztó. Faust szövetséget köt Mefisztóval, és megkapja a lélek monu-
mentális formalehetőségeit: a világfolyamatnak határt, mértéket és értéket találhat. Ennek 
a processzusnak a legkorszerűbb értelmezését a máig is Ernst Bloch nyújtotta, megálla-
pítva, hogy a fausti ember az utópikus ember legmagasabbrendű példája. Bloch valami-
képpen visszahódította Faustot a mi korunk számára. 

Csakhogy ennek az utópikus odüsszeának az algebráját Mefisztó alkotta. Nélküle 
elképzelhetetlen a fausti út, a lélek formateremtő és formamegismerő megvalósulása, hisz 
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a tagadás gyakorlati mozzanatai Mefisztó műhelyéből származnak. Bizonyos értelemben 
és némileg leegyszerűsítve, a fausti út „lelki", a mefisztói pedig „gyakorlati". Faust 
korszerűsége a tagadás mozzanatának felismerése. Az élet tehát csak a formamegkötött-
ségek által válik lélekké. 

A két mozzanat közötti kapcsolatot a fiatal Bloch is érzékelte. Az egyik, 1915-ben 
Lukácshoz intézett levelében arról szól, hogy az eddigiek folyamán csak a gondolkodás 
immanens folyamata érdekelte, de szívesen vállalt volna több megkötöttséget is megpró-
báltatásai során, ha azok a „beállított ágyúcsövek a végsőkre irányultak volna". S ezzel a 
problémával Bloch újfent előlegezte a fausti probléma megértésének vázlatát: a megkö-
töttségek vállalását. 

Vjeran Zuppa meglátása szerint a lelki történések azokban a történelmi periódusokban 
és civilizációs korszakokban kapnak kiemelkedő szerepet, amikor a humanizmusnak meg 
vagy már nincs világperspektívája, vagyis azokban az időszakokban, amikor a humanizmus 
a lélek belső állapotának problémájává válik. Ezek a korszakok kifinomult érzékenységet, 
átszellemült erkölcsi szenzibilitást szülnek. De elő is készítik a fausti dráma felismerését. 
De hogy ez a dráma valóban „élő" legyen, szükséges a mefisztói dramaturgia is. Ebben az 
esetben az értelmiségi pszichogrammból értelmiségi ideogramm lesz. A lélek formate-
remtő elve, a tagadás belső kultúrája, egy erkölcsileg indifferens vagy negatív valóságfolya-
mat megtagadására vállalkozik. A lélek, mely ismeri, felismeri és átéli a határokat, tagadja 
a határtalant. 

Ekkor alakul ki a fausti etikai univerzum, amely túl van az egyes emberen, megteremti 
a lélek belső szabadságát, de az attól való szabadulást is. Faust objektíve soha sem szabad, 
bár magában hordozza a belső szabadságot, nemcsak azért, mert szövetségbe került 
Mefisztóval, hanem mert mindig újabb formákat kíván meghatározni, mindig újabb 
határokat húz meg. E szabadulás útjai pedig történelmileg meghatározottak és ez a 
történelmi determinizmus jelen van a fausti gondolatban, akkor is, ha ez a gondolat a 
legrejtettebb lényegével a történelem ellen folytat párbeszédet. 

Ezt a különlegesen korszerű, számunkra meghatározó erővel bíró helyzetet jelképezte 
az a pillanat, amikor azokat a „beállított ágyúcsöveket", amelyekről Bloch beszélt, 
felváltották az Aurora cirkálóinak ágyúcsövei. Ekkor a fausti gondolat ugyanolyan aktu-
ális lett, mint a reneszánszban. Ezt a tényt Lukács György közvetlenül a kommunistákhoz 
való csatlakozás előestéjén kitűnően érzékelte. „Vagy, hogy Hebbel Juditjának utolérhe-
tetlen szépségű szavaival fejezzük ki a végső emberi tragédiának azt a gondolatát: És ha 
Isten közém és a nekem rendelt tett közé bűnt helyezett volna — ki vagyok én, hogy ez 
alól kivonjam magam?" Ezt a kérdést minden kor Faustja feltehette volna, főleg a jelené. 
A forradalmi helyzet diktálta, hogy a lélek bensőségességéből fausti párbeszéd szülessen. 
Lukács ezt a párbeszédet a későbbiek folyamán egy a Sztavroginról szóló esszéjében azzal 
egészítette ki, hogy az emberek, ha őszinte célt keresnek az életükben, akkor vagy az 
öngyilkosság, az elzüllés vagy a forradalom mellett döntenek. Sztavrogin az elsőt válasz-
totta, a XX. század fausti gondolata a forradalmat. Hogy milyen eséllyel, eredménnyel, 
mekkora áldozatokkal, milyen megrázó vereségekkel, arra Lukács György élete és élet-
műve a legjobb paradigma. Századunkban a fausti ember egyik megrázó és dramatikus 
típusát képviseli. A fausti út- és célkeresés lett a kommunista értelmiségi forradalmárok 
elszánt reménysége, a forradalom lett a misztikus-utópikus térkép, amelyen az értelmiségi 
kommunisták tájékozódni kívántak. A léleknek ez a kitörési szándéka a világeszmével 
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egyenrangú objektivációt talált a „messianisztikus osztály" (Lukács) felismerésében. S 
akárcsak Hegel A szellem fenomenológiájában, úgy Lukács György a Történelem és 
osztálytudatban a modem fausti utat fogalmazta meg. 

Csakhogy — utólag kideríthető — ennek az útnak nem volt tényleges Faustja. Nem is 
lehetett, mert a Történelem és osztálytudat egy kollektív Faust-képet fogalmazott meg. 
Ebben a műben az értelmiségi mint individuum szükségszerűen outsider-Faust marad. A 
fausti gondolat valóságos hordozója a munkásosztály. Ez döntő módon átminősítette a 
XX. századi Faust-mítoszt. A Faust az eddigiek során is enigmatikus hős. Marlowe 
Faustjának utolsó monológjában a megbánás hangjai erősödnek fel és szinte önmaga 
tagadását választja. „Tűzre könyvek!", kiáltja. Az utójáték kórusa pedig a „becsvágyó 
észről" szól, mely méltán érdemelte meg a büntetést, mert megszegte a tilalmakat. Goethe 
Faustja egy virtuális-utópikus feloldozást nyer, nem a jelenben van az a pillanat, melyben 
a lélek megnyugszik, hanem a jövőben. Ezek az enigmatikus sorsválaszok azonban nem 
kérdőjelezik meg a műalkotások enciklopédikus-nevelődési igényét, az út értelmes mivol-
tát. Az utazás során megváltozott az élet is, a lélek is, és ennek eredményeképpen az út 
végül is teljes értékű világszemlélet megfogalmazásához vezetett. A bukás ellenére a fausti 
gondolat nagy és pozitív utópiákat közvetített, az esetleges életjelenségeknek a lélek 
formát teremtett. Ez főként Goethe Faustjának alapvető képlete. 

A modern outsider-Faust az, amely a Történelem és osztálytudat soraiban megfogal-
mazódik, vagy pedig Lukács korai etikai esszéiben bontakozik ki, ellenkező előjelű utat 
tesz meg. A kritikus utópiáról indul el, a megváltás nehézségeit vállalja, de végül is az élet 
anarchikus káoszába, a részleges élettények ellentmondásaiba torkollik. Az outsider-
Faust csak céljaiban nagy, tevékenységében már nem tud olyan formákat kitermelni, 
amely döntőbírája lehetne az életnek. Immár nem az élet kérdez és a sors válaszol rá, 
hanem fordítva: a sors kérdez és az élet válaszol. Az outsider-Faust erkölcsi formája már 
nem döntőbíró. Ő csak tevékeny hős, a döntést a forradalom entelhiája nyújtja. A horvát 
irodalom két reprezentáns Faustja, Snajder: Horvát Faust és Bresan Sátán a filozófiai 
fakultáson című drámája egymástól eltérő módon fogalmazzák meg a hasonló intenciókat. 
Mindkét mű tudatosan megszerkesztett, gondosan felépített Faust-parafrázis a parafrázis 
lehetetlenségét is megfogalmazó hermeneutikai kaland. Mindkét műben a fausti világkép 
destruálódik. A Horvát Faustban a fausti egzisztencia formája a színpadi mikrokozmosz 
kereteiben jelentkezik. Ennél sokkal fontosabb azonban a dráma befejezése, mely szinte 
újraértelmezi az egész drámai cselekményt, a fausti „színjáték" csak egy újabb, végső 
kérdés megfogalmazásához vezet. ősebb mint a sors, amely egyébként is a 
színmű destruált formajátékát kölcsönözte. Bresan parafrázisa ironikus, ez felmenti a 
szerzőt a problémavilág történelmi értelmezésétől. Ez a Faust már „csak" az élettel találja 
magát szembe, sorsa tulajdonképpen nincs is. 

Mindkét dráma a maga módján artikulálja a mai értelmiségi Faust-pszichogrammot, az 
outsider-Faust egzisztenciáját, a fausti tehetetlenséget az élettel szemben, azt az utópikus 
tudatot, mely a sorstalanság kényszerhelyzetéig vezetett. 

A probléma genezisét az utópikus küldetés és a valóság kontraverz megjelenésében 
véljük felfedezni. A lukácsi gondolatmenethez visszatérve: ha az Isten az egyén és a tett 
közé bűnt helyezett el, akkor ezt a bűnt vállalni kell. A hagyományos értelmiségi válasz, 
mint mindig, ezúttal is elutasító. Ez az értelmiség megelégszik a puszta erkölcsi formaél-
ménnyel. A fausti választás azonban tudja: a bűn után következik a bűn. Nem csupán a 
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konkrét bűnt választja, hanem a bűnt mint életformát. Lukács relativizálta a kérdést, 
mondván, hogy mindig két bűn között kell választani és a cselekvés mértéke az áldozat. 
Az ember akkor választ helyesen, ha a magasabb rendű eszme oltárán alacsonyabb énjét 
áldozza fel. Ez a gesztus eleve feltételezi a hit jelenlétét. Láttuk már, Lukács Doszto-
jevszkij-jegyzeteiben úgy fogalmazott, hogy a hithiány: bűn. S a fiatal Lukács azért is 
érdeklődött oly kitartóan Dosztojevszkij életműve iránt, mert pontos és világos választ 
keresett arra, hogy mi legyen a hittel az Isten nélküli világban. A tragédia metafizikájában 
arról írt, hogy Istennek el kell hagynia a színpadot, nem cselekvő szellem többé, de azért 
nézőül megmarad még. A néma Isten a dráma tanúja. Ebben a viszonylatban a hit még 
lehet immanens aktivitás, a lélek önereje. A Dosztojevszkij-kutatás arra keres választ, 
miképpen kell végérvényesen száműzni az Istent, kire már mint tanúra sincs szükség. Ez 
lett volna a lélek maximaiizmusa, amikor az erkölcsi formaérzék csak önmagában keresi a 
választ, s ekkor Faust végérvényesen szuverén személy lett volna. 

De a forradalmárok nem azért fordulnak a forradalom felé, mert a szuverén Faust a 
céljuk. Számukra a fausti gondolat csak átmenet, csak közvetítés, a cél a radikális 
megváltás. A Történelem és osztálytudatban Lukács megtalálta erre a fordulatra a választ. 
A kontemplatív-szemlélődő magatartás felszámolása, a mitológiai kérdésfelvetés megszün-
tetése csak akkor lehetséges, ha kialakítjuk a „magasabbrendű valóság" eszméjét. Ennek 
érdekében a gondolkodás, a lélek formateremtő aktivitása a valóságra orientált és az 
igazság kritériuma a valóságra való rálelésben áll. Tehát a valóság lényegesen más, mint az 
empirikus-tényszerű lét. Eszerint az egyén csak vágyakozás, csak akarat, csak lehetőség, 
csak alkalom. 

De Faustot ő sem szolgáltatja ki teljes mértékben Mefisztónak. „Ez a valóság nincs, ez 
a valóság lesz", folytatja Lukács és ezzel leveszi a napirendről az Isten nélküli hit kérdését 
is. A rejtőzködő, az outsider Faust, a lélek alkuja, a cselekvéssel korszerűtlen jelenséggé 
válik. A forradalmi idők nem igénylik az öntudatos Faustot, s főleg nem akkor, amikor a 
forradalmárok világforradalomról álmodoznak. A valóság lesz fausti, nem az ember. A 
forradalmi dialektika immanenciája felfüggeszti a transzcendencia dramatikus párbeszé-
deit. Ebben a keretben a forradalom, az áldozat, a valóság, a lélek, a cselekvés, az egyén 
egyetlenegy centrumra irányul: a munkásosztály történelmi missziójára. Formát, súlyt, 
jelentést ebből a forrásból kap az egész élet. Faust és Mefisztó — egyazon folyamat 
különböző részmozzanataivá válnak. Ez a forradalmi utópia a lélek helyébe lép, nemcsak 
a valóság spiritualizálását végzi el, hanem megszünteti a párbeszédet inspiráló különböző 
formamegoldásokat: a léleknek csak annyiban van lényege, amennyiben alárendelt, vagyis 
ha teljes mértékben azonosul a valóság fő mozgásirányával, az egyéni cselekvésnek és 
áldozatnak annyiban van történelmi és egzisztenciális értelme, amennyiben egy kollektív 
totalitás szintjén fogalmazódik meg. Nem a „lélek" alkuja és szövetsége, kárhozatra ítélt 
utópiája lesz fausti, hanem a valóságos mozgástendenciák szellemi képe. A XX. század 
fausti gondolatának genezise tehát a totalitás, a minden formát egyetlenegy formává 
homogenizáló forradalom eszmében fogalmazódik meg. Nem az egyes ember, hanem az 
osztály teremti meg az erkölcsi formákat, a lélek elhatároló mozzanatait. Nem a szellem, 
hanem a történelem menetiránya a fontos. S a valóság pedig az, „ami még nincs". Ebben a 
viszonylatban az outsider-Faust mint különálló és mint eretnek, kívülről meghatározott, 
bármennyire is tiltakozik ellene — a részletekben. Az értelmiségi, az outsider Faust 
már-már tudatosan rendeli alá magát a valóság fausti univerzumának. Először látnokként 
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viselkedik, csak évtizedek múltán döbben rá, hogy eretnek. Először csak a részletekben 
kívánt önnön bensőséges létéből formát teremteni, de gyorsan be kellett látnia: a totalitás 
minden rész-formát alárendel. Még tragikusabb lesz a helyzete — s ezt Lukács élete 
igazolja —, amikor a totalitás helyébe az intézményrendszerek quasi-totalitása lép. Egy 
mítosz, a maximumot kívánva megérinteni, feladta önnön formameghatározását, hogy 
feloldódjék egy kollektív, messianisztikus fausti erkölcsi univerzumban. A Történelem és 
osztálytudat ennek az anti-individuális fausti univerzumnak a teoretikus megfogalmazása. 

2. 

A rejtőzködő Faust abban a kettősségben születik újjá, amikor a forradalom elvesztette 
közvetlen praxisbeli aktualitását és az értelmiségi egyrészt a kontemplativ, szemlélődő 
magatartásmód kritikáját nyújtja, másrészt érzékeli saját (egykori) utópikus vízióinak 
konkrét, dramatikus ellentmondásait is. A lélek zárt formái, a szabadság, az önmegvalósu-
lás, az önkiteljesülés lehetőségeit szűkítik, a gyakorlat nyílt terrénuma pedig ellentmon-
dásba kerül az utópikus elképzelésekkel, a lélek permanens formateremtő gyakorlatával. 
A Történelem és osztálytudat legfőbb posztulátumához ma sem vagyunk közelebb, mint 
megszületésünk pillanatában. A totalitáselv ontológiai státusa ma is ugyanolyan távoli 
elképzelés, mint egykor volt. A forradalom megannyi szociális, társadalomszerkezeti 
kérdésre nyújtott viszonylag megnyugtató választ, az egyén cselekvéseit újabb összefüg-
gésbe helyezte, de a spontán totalitáselvnek mint a szabad embernek, szabad formate-
remtő gyakorlatának a megvalósulását a távolabbi jövőbe helyezte. Az új reneszánsz, mely 
egy ontológiai forradalmon alapult volna, nem következett be. Éppen ezért korszerű ma is 
a korszerű értelmiségi Faust-pszichogramm — amely számos esetben, magasabb szinten, 
ideogrammá minősül át —, mert tudatos formában bár magán viseli a Káin-bélyeget, mégis 
ki akar törni a lélek zárt formái közül. Ezért vállalja a kor Mefisztóját is. Judot — Lukács 
által idézett — gondolatát így parafrazálhatnánk: ha Isten közém és újabb cselekvés közé 
árulást helyezett — vagyok-e még annyira ártatlan, hogy magamat ez alól kivonjam? Az 
értelmiség hivatása, hogy elárulja hivatását, és félrevezesse saját Mefisztóját. Ez a szabad-
ság ára, amely mindig pillanatnyi és átmeneti. A Mefisztóval való szövetségét egyébként a 
kijózanodás évtizedében, a harmincas években, Lukács is regisztrálta: „Ha tehát Faust ki 
akar szabadulni a mágia rabságából, olyan normális emberi élet felé törekszik, amelyben 
saját erejéből, saját tevékenysége révén gyakorlatilag megvalósíthatná azt, amit most 
helyesnek felismert. Ez azonban — Goethe tudja és Faust sejti — kivihetetlen. Mefisztó 
segítsége nélkül Faust kezdetben a dolgozószoba homályában uralkodó kétségbeesett 
tétlenségre volna kénytelen visszatérni; hogy most ez a visszatérés esetleg valami kapita-
lista üzem alárendelt mérnöki állásának elfoglalásában fejeződne-e ki, annak a probléma 
szempontjából nincs jelentősége." 

Az értelmiségi e tekintetben, a Mefisztóhoz való viszonyában, önmagát eláruló lény, 
hasonlít Snajder színészéhez, aki vállalt szerepe által tudja csak saját életérzését megfogal-
mazni, csak így tud formát adni szemléletének, így hosszabbíthatja meg létét. A másság 
vállalása az a történelmi embléma, amellyel be lehet lépni a történelembe. De ez az 
önmagunk félreértése, a történelembe való belépés kieszközlése felveti a kiszolgálta-
tottság kérdését is. A Horvát Faust utolsó jelenete tulajdonképpen a kiszolgáltatottság 
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súlyos elégiája is: egyrészt áhítat, ima a történelmi létformáért, másrészt a lélek belső 
autonómiájáért való könyörgés is. Bresan Faustja pedig már teljesen post festum játszódik: 
az ima, az áhítat utáni komédia színterére vezet el bennünket. Ez a Faust egyértelműen ki 
van szolgáltatva a Mefisztó-mechanizmusnak. A görög tragédiákban funkcionál így, ily 
vakul a végzet, mint ebben a drámában a mindennapi élet. A lélek már nem határolhatja el 
az életet, nem tud neki formát alkotni. 

A kiszolgáltatottság azonban önként vállalt szerep: létmód, amelyre a mai értelmiség 
áhítozik. A Faust ugyanis annyiban modern értelmiségi, amennyiben ki van szolgáltatva 
Mefisztónak. S minél veszélyesebb a párbeszéd, a Faust annál korszerűbb. A fausti 
univerzum — Faust nélkül: utópikus messianizmus, planetáris aranykor. A modem értel-
miségi végzetszerűen a gondolat bűvkörébe kerül, de kényszerűen ki is józanodik belőle. 
Ám végérvényesen nem tud szabadulni tőle, a lélek rezervátumává alakítja át. A felforgató 
utópia az esztétikai kultúra tárgyi világát képezi. Ez az átminősülés felmenti az értelmi-
ségit a felelősségvállalás kényszere alól, az ördöggel kötendő szövetség terhétől. Elvben 
létrejöhet az autonómia, a belső Faust, fausti univerzum nélkül. A mai értelmiségi az 
elsőt, a teljes önmegsemmisülést nem vállalhatja, a másodikat, az önmegcsonkítást nem 
akaija vállalni. Viszont a kettő dramatikus feszültségében ismeri fel lehetőségeit az 
outsider-Faust. Az egyént elárulta a valóság, autonómiára ítélte az élet, válaszként ő 
magát árulja el. Ez a Faust újra szövetségbe lép Mefisztóval, mert Emst Toller hősével, 
Karl Tomassal ő is mondhatná: ,JEgy talpalatnyi földet se mozdítottak volna meg, ha 
valaha is az alattuk tátongó mélységet méregették volna." Ez a hősies, de mégis önfecsérlő 
küzdelem egy-egy történelmi pillanatban újra felszabadítja az utópikus fantáziát. 
1968-ban az outsider-Faust például úgy érezhette, hogy újra elfoglalhatja formateremtő 
helyét és az életnek értelmet, határt, új értéket nyújthat. 

Robert Brustein a lázadás színházáról szólva állapítja meg a messianisztikus hősről, 
hogy Istennel való küzdelme Aiszkhülosz Prométheuszához és Goethe Faustjához teszi 
hasonlóvá. Emlékeztetett Marlowe Tamerlánjára, aki „fekete lobogót szeretett volna tűzni 
ki a mennyre", hadd látszódjék az Istenek mészárlása. Brustein a messianisztikus hős 
előképei közé sorolja a mítosz és a vallás valamennyi nagy lázadóját, Lucifert, Mefisztót, 
Káint, Júdást, Don Jüant. A modern értelmiség Faust-szindrómájára jellemző a Mefisz-
tóval való szövetség, de azért nem ítélhető el. Ez a minden vonatkozásban kétértelmű 
„alku" az Isten létével való elkeseredett harcban relativizálódik. Amit Mefisztó felkínál 
nekik: csupa csapda. A modern Faust alkuba bocsátkozik, szövetségbe lép Mefisztóval, 
bár erre semmilyen eszme, eszmény, legkevésbé az Isten nem hatalmazta fel. Ez a 
szőve tség csakis az elvont moralitás szempontjából kárhoztatható. Mefisztó cserébe felkí-
nálja neki a gyakorlat veszélyes fordulatait, amelyben a lélek újabb tapasztalatokra tehet 
szert. De Faustot a lélek önmagában nem is érdekli. Kultúrát mond, de titokban mindig 
az egész életre gondol. A lélek kalandora, de a politika foglya. A cselekvés utópikus 
önmegvalósulást jelent számára, a lélek csak menekvést. Mindez a Faust-stratégia szerves 
része. Ideológiateremtő és ideológiaromboló. Született ellenzéki, aki ideiglenes szövet-
séget köt a hatalommal. Mindez csak szegmentum a modern outsider-Faust kétértelmű 
viselkedésmódjának. Egy kérdésben azonban nem köthet alkut, nem idomul a valósághoz, 
nem fogadja el a pillanatot, abban a korban sem, amikor nincs semmi bizonyossága, mert 
Isten véglegesen trónfosztott lett. És Faust egyedül maradt saját utópiájával. Megismerő, 
felfedező, mindig új formákat teremtő utazása tart, miközben tudja, az út végén nincs 
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bírája. Ha tanácsot kérne kortársaitól, hol az út vége, mindenki a legutolsó társadalmi 
praxisra mutatna, és azt válaszolná: itt. 

Az outsider-Faust egy dráma főszereplője, melyben Mefisztó csak epizódfigura. Ebben 
a drámában ő útitárs provokátor, aki az út végét tudja, bízik benne, hogy elvégzi 
feladatát, mert a gyakorlat ideológiája mindig elvégzi azt a munkát, amivel kora megbízta. 
Ez nyomot hagy a léten, de Faust egyedül van, mert az a lét nem az övé, ez a gyakorlat 
nem az övé, az egész út csak tragikus megismerési folyamat volt. Azt hiszi, hogy a 
permanens megismerés, formateremtés, a lélek állandó életformáló ereje elvezeti az 
Istenhez, amellyel harcban áll. De tőle még negatív formában sem szerez bizonyosságot, 
ezért remélheti: az utópia közvetítésével vállalhatja az emberiség képviseletét. Mégis — ez 
azt jelenti, hogy titkos küldetést vállalunk, olyan ügyben, melyre nincs felhatalmazásunk, 
olyan végpont irányába, melyről nincs bizonyosságunk. Ezen az úton csak rejtőzködve 
lehet haladni előre. 

175 



TÖRTÉNET 

FREDERICK G. CUSHING 

TÖRTÉNELEM VAGY IRODALOM? 

A magyar emlékiratírás hagyományai 

Bevallom, a címadó kérdésre nem tudok válaszolni. A memoárirodalom mostoha 
műfaj, hovatartozása bizonytalan. Először is nagyon nehéz meghatározni. Nyilvánvalóan 
az önéletírásnak egyik fajtája, mégsem önéletrajz. De van benne történelem is, pedig ez 
nem olyan, amilyent a hivatásos történészek szoktak írni. Az irodalomszakértők nem 
szeretik, mert véleményük szerint nem szépirodalom — mégis, ha elismert író (mint 
például Vas István) kiadja emlékiratait, akkor lelkesednek érte s oeuvre-je fontos részé-
nek tekintik. A történészek hasonlóan lenézik, mert nem igazi történelem, mégis szívesen 
idéznek belőle,ha saját nézeteiket látszik igazolni. 

Magyarországon ez igazán sajnálatos, mert nagyon régi, erős és egészséges memoár-
hagyomány van itt, még pedig több nyelvű hagyomány: a magyar mellett van latin, német 
és francia emlékirat is. S a szerzők csodálatos egyveleget képeznek: van köztük házi-
asszony és fejedelem, híres politikus és ismeretlen deák, katona, főúr és paraszt. És ne 
gondoljuk azt, hogy erdélyi különlegesség a memoár-írás: Magyarországon kezdődött meg 
és még ma is virágzik itt. 

Hogy milyen nehezen meghatározható, a szótárak és lexikonok fényesen bizonyítják: 
1. Az Értelmező kéziszótár szerint az emlékirat „vprely korszak történeti eseményeit 
személyes vonatkozással átszőve megörökítő írásmű".1 

2. Az Uj magyar lexikon pedig azt írja: 
„A szerző személyes élményeiről beszámoló írói mű, melyben az író — ellentétben az 

önéletrajzzal — elsősorban nem önmagával, hanem azokkal az eseményekkel foglalkozik, 
melyeknek részese vagy tanúja volt. (Az emlékirat és az önéletrajz közötti megkülön-
böztetés csak újabban vált általánossá, bár a kettő közötti határ természetesen gyakran 
elmosódik.)2 

3. Az Esztétikai kislexikon cikke szerint: 
„a szépirodalmi elbeszélés és a történetírás határán elhelyezkedő műfaj; az írója által 

személyesen átélt történelmi eseményeket többnyire időrendben megörökítő mű; benne 
nem a személyiség (mint az önéletrajzban), hanem az átélt, látott események és az 
azokban szereplő emberek állnak középpontban, de érvényesül az emlékiratban is írójá-

1 Magyar Értelmező Kéziszótár, Bp., 1972, 319. 
2 Új magyar lexikon. Bp., 1960, 2. к. 194. 
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nak személyes látásmódja, az esemény és előadásának egyéni válogatása, színezése, érzelmi 
vagy közvetlen kommentálása (ezért különbözik a krónikától)."3 

4. Legrészletesebben a Révai Nagy Lexikon foglalkozik vele: [Memoár] 
„a történetírás egyik formája: történeti tények előadása, melyeket a szerző átélt vagy 

önkéntelenül megfigyelt s emlékezet okáért összefüggő előadásban följegyzett. Különbö-
zik a krónikától abban, hogy a krónika mintegy személytelen előadás, míg a Memoárban a 
szerző áll az események központjában, s azt adja elő, ami rá nézve értékkel bír; viszont 
különbözik a szintén személyes természetű naplótól abban, hogy kevésbé intim, általá-
nosabb érdekű, s az eseményeket nem följegyzésszerűleg adja, hanem összefüggő elbeszé-
lés alakjába önti, s általában a M.nem napról napra készül, hanem rendszerint utólag. 
A M. tehát tökéletesebb forma mind a krónikánál, mind a naplónál, s jobban megközelíti 
a rendszeres, tudományos történetírást. Attól mégis különbözik abban, hogy a történ-
teket inkább csak leírja a közlő előadás formájában, nem elemzi, s szempontja minden-
esetre szubjektív, ha esetleg részrehajlatlan is. A tudományos történetírással szemben a M. 
tehát inkább forrás (kútfő-)szerű mű. Sajátos elsőbbsége azonban a M-nak éppen az 
érzelmi elem, mely a történeti anyagba lelket önt s a művészi alakításra és előadásra kész 
alkalmul kínálkozik. Másfelől azonban az előnyök könnyen ellenkezőre válnak, pl. ha az 
író elfogult, részrehajló, rosszhiszemű vagy korlátolt, megbízhatatlan . . . Adataira s ítéle-
teire nézve mindig kritikát kell a M-ral szemben gyakorolni."4 S ezt még folytathatjuk, de 
azt hiszem, ez a négy cikk szépen megvilágítja a problémát. Tegyük hozzá, hogy a 
memoárírás egocentrikus műfaj, az író nem iparkodik tárgyilagos lenni, csak a maga 
igazságát mondja el. Maga választja ki az események fontos elemeit — és persze kihagy-
hatja azokat, amelyek nem tetszenek neki. De legalább emberi közelséget teremt törté-
nelmi nagyságok és olvasók között. Egyéni érzések és szenvedélyek viszik előre az 
emlékiratot, tehát erősen szubjektív. 

Mi készteti az írót az emlékírásra? Több oka van rá. 
1. Gyakran a szerző tisztázni akarja magát valami igazi vagy képzelt vád alól, azaz 
apológiát ír. Ilyen emlékirat Tótfalusi Kis Miklós Mentsége vagy az angol irodalomban 
Newman bíboros Apologia pro vita sua című kötete. 
2. önvallomás lehet, amelyben az író meg akarja érteni élete viszontagságait. Itt Veres-
marti Mihály, II. Rákóczi Ferenc és Bethlen Kata jutnak eszünkbe. 
3. Az író félt valamit, rendszerint valami régi jó hagyományt, s meg akarja örökíteni. 
Halljuk Apor Pétert, aki így kezdi emlékiratát: 

Oka penig ezen írásomnak az, hogy mivel ab anno 1687, amely esztendőben az német 
legelsőbben bejöve, azoltától fogva látom minden esztendőben új-új mód, avagy amint az 
német mondja, náj módi vagyon, úgy hogy mentől inkább szegényedünk, annál nagyobb 
titulusra és cifrább paszomántos köntösökre vágyunk, és már az atyáink szokott eledelit 
meg sem ehetjük, hacsak német szakácsunk nincsen, és különbnél különbféle drága 
étkeket nem főz; hogy azért azon időbeli bécsi szokás, amelyben, amint másutt is írám, 

3Esztétikai kislexikon, Bp., 3. kiadás,1979,153. 
"Révai Nagy Lexikon, Bp., 1915, XIII, 591. 
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más munkában, midőn erat pingvissimus vitulus et rarissimus titulus, maradványainknál 
éppen feledékenységben ne menjen, ami kevés eszembe jut, leírom."5 

4. Az író olyan izgalmas eseményeknek a tanúja, hogy meg akarja örökíteni, mint 
Bornemisza Tamás a XVI. században, vagy több francia emlékíró a napoleoni háborúk 
idején. Érdekesek ezek, mert ugyanazt az eseményt más-más szemszögből írják le. 
5. Nem ritkán az író hősnek látja magát, s természetesen mind személyét, mind szerepét 
szeretné megnagyítani. Itt elsősorban nem magyarra gondolok, hanem az angol Harold 
Nicolsonra, aki minden este leírta — leendő kiadásra gondolva — a neki fontos esemé-
nyeket. írása a napló és az emlékirat határán helyezkedik el. 
6. Az író serkenteni akar, vagy szenved valami igaz ügyért és segítségért kiált. Ez lehet 
magánügy, mint például Martonfalvay Imre deák esetében, vagy közügy — s itt a legjobb 
példa II. Rákóczi Ferenc francia nyelvűMémoires-jsá. 
7. Vannak olyan írók, akik egyszerűen nem állhatnak ellen az írási szenvedélynek. Jó 
példa erre Hermányi Dienes József, az erdélyi lelkész, aki 158 kéziratot hagyott hátra, s 
ebből csak kettő került nyomdába - kétszáz évvel halála után. 

Persze más okok is vannak az emlékiratírásra, de ezek fordulnak elő leggyakrabban a 
magyar memoárhagyományban. 

S itt felmerül az a kérdés, hogy kinek írják ezeket az emlékiratokat? Mert nem 
mindenki a nagyközönséghez szól, sőt nemritkán az író a családját, gyermekeit, utódjait 
említi bevezetésében. Apor Péterről már volt szó, aki — a könyve címlapja szerint „a 
következendő maradványok örökös emlékezetire" írt. Bethlen Miklós, bár nem mond le 
a kiadás lehetőségéről, így ír: 

„Legnagyobbára (feleségemért) őérette és az ő kérésére írtam le az én rendkívül való 
sok szenvedéseimet; noha csak többet sír miatta. De mind ő, mind mások, kivált 
Erdélyben s Magyarországban, úgy hiszem, tanulhatnak sokat belőle . . . Azért is, ha 
ugyan kibocsátják, nemcsak deákul, hanem magyarul is bocsássák ki."6 Nem tudhatta 
Bethlen Miklós, hogy először csak 1858-ban fogják kiadni és akkor csak magyarul. 
Martonfalvay Imre a munkaadója számára írta memoárját. De aki hős, nagy politikus, 
államférfi, az mindig a legnagyobb olvasóközönségre számít. II. Rákóczi Ferenc, aki 
egyébként kitűnő publicista volt, francia támogatást akart megnyerni, tehát franciául írta 
memoárját. Ez azonban csak halála után, 1739-ben jelent meg Hágában. Mégis szinte 
hihetetlen, hogy ez a kiváló mű csak 1861-ben jelent meg először magyarul, s aztán 
végleges formában csak négy évvel ezelőtt, 1979-ben adták ki Vas István átdolgozott 
fordításában.7 Ahogy mondtam, mostoha műfaj a memoárirodalom, s mostoha sorsban 
részesül. 

Az apológia írója szintén a nyilvánosság elé akarja terjeszteni az ügyét. Gondoljunk 
csak Tótfalusi Kis Miklósra, aki abban a szerencsés helyzetben volt, hogy maga tudta 
nyomtatni s kiadni könyvét. Címe elárulja szándékát: 

5Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae, szerk. Tóth Gyula, Bp., 1972, 9. 
6 Kemény János és Bethlen Miklós művei, szerk. V. Windisch Éva, Bp., 1980, 407. 
'Я. Rákóczi Ferenc: Vallomások, emlékezések, szerk. Hopp Lajos. Bp., 1979. 

178 



„M. Tótfalusi Kis Miklósnak maga személyének, életének és különös cselekedeteinek 
mentsége, melyet az irégyek ellen, kik a közönséges jónak ezaránt meggátolói, írni 
kénszeríttetett Kolozsvárott, 1698. esztendőben."8 

De olyan írók is vannak, akiknek a szándékáról nem tudunk semmit. Mindszenti Gábor 
Diariumot írt „öreg János király haláláról". Magából a szövegből derül ki, hogy Mind-
szenti Szapolyai János bizalmas emberei közé tartozott, s esetleg ezért írta le halálát. A 
szöveg mindenesetre nehézségeket okoz: legújabban Kulcsár Péter feltételezte, hogy 
eredetileg latin nyelven írta Mindszenti, és csak a 18. században fordították magyarra.9 

A legtöbb önvallomásnak tanítási célja van. Bethlen Kata azt írja: 

„Kívántam ez világi sok próbák és kísértetek között folyó életemet igen röviden, és 
amennyire lehetett, mindeneknek megsértések nélkül l e í rn i . . . hogy lássák meg mások a 
kegyelmes Istennek nagy erejét az én igen nagy erőtlenségemben. És ha kiknek az Isten 
nehéz kereszteket ád, vegyék észre azt innen is, hogy a Jóisten soha az övéire olyan 
próbákat nem ereszt, amelyeknek elviselésekre elégendő kegyelmet is ne adna."1 0 

Hasonló kijelentést lehet találni Bethlen Miklós önéletírásában s II. Rákóczi Ferenc 
latin nyelvű Confessiones-ében is. S végül van, aki csak magának ír, mint Hermányi Dienes 
József. Emlékírását kevesen ismerik. Kelemen Lajos adta ki először 1925-ben, s innen 
került az Erdély öröksége c. antológiának hetedik kötetébe. Halljuk a bevezetését: 

„Minthogy már életemnek hatvanadik esztendejébe beléptem, s enyedi deákságomnak 
első esztendeitől fogva is egészséges ember nem voltam: már pedig az idő mellé járult a 
köszvény, lábam kiorbáncosodása s egyebek: nem halasztóm tovább leírni életemet, s 
abban mind a jót, mind a gonoszt, melyek eddig én reám jöttek Istentől."11 

Persze az író szándéka nem mindig vált valóra. Már láttuk, hogy sok emlékirat csak a 
XIX. és XX. században került napvilágra. Viszont azt is tudjuk, hogy egyesek népszerű 
olvasmányokká lettek, kézről kézre adták s lemásolták a kéziratot - mint például Cserei 
Históriája. .. esetében. 

Az emlékirat eredete nyilvánvalóan a latin nyelvű történetírásra nyúlik vissza. A régi 
világban s különösen a reneszánsz és humanizmus korában a történetíró nem törekedett 
tárgyilagosságra. Többnyire rendelésre írta művét, s aki rendelte, az többnyire a király 
volt. A királynak pedig hősnek kell lenni — gondoljunk csak Mátyás királyra és olasz 
történetírójára, Bonfinira. Tehát már akkor egyéni hős állt az írás központjában. „Az em-
lékirat — íija Kardos Tibor — olyan korban keletkezett, amely az életet az öntudatos 
emberi szellem megnyilvánulásának fogta fel s az alakuló történetet ugyancsak emberi 
alkotásnak vette."1 2 

8Erdélyi féniks, szerk. Jákó Zsigmond. Bukarest, 1974, 164. 
9 Kulcsár Péter: Irodalomtörténet. Bp., 1978, 516 -521 . 

1 0 Magyar emlékírók 16-18. század, szerk. Bitskey István. Bp., 1982, 697. 
11 Hermányi Dienes József emlékírása. Erdély öröksége, szerk. Makkai László. Bp., é. п., VII. к. 

215. 
1 JUo. I. к. Bevezetés, XXI. 
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S itt Verancsics Antal nevét kell említenem, mert ő sok tekintetben az emlékírás 
Kazinczyja. Dalmát származású érsek és királyi helytartó volt, aki Bonfini művének 
folytatását akarta írni és akivel csak tudta, leíratta emlékeit a török háborúk koráról. 
Hatalmas anyagot gyűjtött össze, de csak kis részét dolgozta fel. Hagyatékában azonban 
olyan emlékiratokat találtak, mint például Zay Ferencé s Bornemisza Tamásé. Mintha 
rendelésre írták volna. A reformáció is hangsúlyozta az egyén fontosságát. Ugyanakkor az 
írásbeliség rohamosan terjedt el, s később a könyvnyomtatás új lehetőségeket nyújtott az 
írónak. Megjelentek a különböző históriák, anekdoták (olyanok, amelyeket Heltai Gáspár 
szívesen használt Magyar krónikájában), memoriálék stb. S itt egy új érdekes tényezővel 
találkozunk: a történet alkalmazása politikai oktatásra. Az író a múlt eseményeit úgy 
próbálja beállítani, hogy a jelenkor tanulhasson belőlük. Ez az úgynevezett „történeti 
politika", amely nemcsak a szűkebb értelemben vett történeti művekben tűnik fel, hanem 
a korai emlékiratokban is. S itt a már jól ismert ősemlékirat, Ágoston Vallomásai című 
könyve szerepet játszik. A befelé forduló író, különösen a reformáció korában, ennek 
példáját követi. S Magyarországon, ahol a reformáció egybeesett a török hódítással, a 
történeti politika és a befelé forduló emlékírás különös ötvözetet képeznek. Veresmarti 
Mihály, aki a XVII. század elején írta megtérése históriáját, előbb református pap volt, de 
vallási — és egyéb — kételyektől gyötrődve sokévi vívódás után katolizált. Könyvében lelki 
háborgásait tárja fel, s próbál a múltakon okulni. Ezt csinálja Rákóczi Ferenc is, Bethlen 
Miklós is, nem is szólva Bethlen Katáról. Halljuk az erdélyi Haller Gábort, aki úgynevezett 
naplót vezetett 1630 és 1644 között: 

„Elmúlt éveiből egyéb haszna sincs az embernek, mint hogy napjainak és elmúlt 
cselekedeteinek javíthatatlan hiúságára emlékezzék. Szerencsétlen, sőt ostoba, aki csak a 
jelenre gondol s elhanyagolja a múltat, mert a jelen csak pillanatnyi s ezért nem tud 
bennünket oktatni. De a múltból a jelenre és a jövőre lehet következtetni. A múlton 
gyakran gondolkodni annál hasznosabb, mert rosszul töltött életünket emlékezetbe idézve 
föltámad bennünk a szégyenkezés és életünknek bírálata. A hiú életben azt kell boldog-
nak tartanunk - ha van boldogság ezen a töredékes világon —, aki a múlt cselekedeteiből 
okulva jelen életét jól tudja kormányozni."13 

Haller Gábor „naplója" egyébként nem hasonlít a mai naplóhoz. Irodalmi igénye van, s 
ezért nagyon közel áll az emlékirathoz. S itt az ún. útinapló is számításba, jöhet mert 
több olyan útinapló van, amelyet inkább emlékiratnak lehet tekinteni — Borsos Tamásé, 
például, aki kétszer utazott Erdélyből a Fényes Portáig, azaz Konstantinápolyig, a XVI. 
század elején.14 

Borsos Tamás hivatalos küldetéssel utazott, s a régi emlékiratok közül sokan köszön-
hetik eredetét ilyen hivatalos utazásoknak. A kancellária tehát gyakran hatott az emlék-
iratírásra mint ösztönzés - és sajnos mint stilisztikai tényező is. Mindenesetre az útleírás-
szerű emlékirat gyakran fordul elő a XVII. századtól fogva. 

Egy másik hivatalos tevékenységnek is nagy hatása volt az emlékiratírásra, ez pedig a 
főleg deákok által írt csaták leírása. A törököknek hivatalos csatafestői voltak, akik jelen 

1 3 Idézi Kardos Tibor, uo., I. к. XXIII. 
' ' Műveit Kocziány László adta ki utoljára; Borsos Tamás: Vásárhelytől a Fényes Portáig. Bukarest, 

1972. 
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voltak minden nagy összeütközésnél, a magyarok inkább katonai jelentésekre támasz-
kodtak, s idővel ezek egész hadjáratokat foglaltak magukban. Jó példa erre Homonnay 
Drugeth Bálint Diariuma, amely Bocskay István hadjáratát írja le 1600-tól 1605-ig. S 
aztán bekapcsolódtak a civilek is, Bornemisza Tamás például, egy budai polgár, aki így ír: 

„ím egy emiéközetet írok, negyvenedik és negyvenegyedik esztendőben, minemű 
veszedelöm lett Magyarországban, és Buda mi módon jutott török Szulimán császár 
kezében, kiben nagy részében mind ott voltam."15 

És miért ír? Mert „Magyarországban nem sokan vadnak, kik ez dologról illen módon 
megemléközzenek, mert mind elhótanak".16 Azaz szemtanúja volt egy történelmi pilla-
natnak, s illő módon szeretné megörökíteni. És nagyon büszke arra, hogy az igazat 
mondja, és hogy még sokat tudna mondani: 

„Mindezeket penig egy örök emiéközetért írtam meg, mert ezek mind így voltanak, 
kinek csak fél részét sem írtam ki: ha ki penig kilömben mondaná, bizony vétket tenne az 
jámbor beszédében."17 

De az emlékíró nem mindig ragaszkodik annyira a tényekhez. Tanulságos az egyik 
legkorábbi magyarul írt emlékirat, Zay Ferenc tollából — ha ugyan ő írta. A címe nagyon 
pontos: Az Lándorfejérvár elvesztésének oka e volt, és így esött. A téma: a belgrádi vár 
eleste 1521-ben. A cím elárulja azt, hogy nem akkor keletkezett az emlékirat, és 
oknyomozó szándékkal készült el. De hálás témának bizonyult. Zay elmeséli a védők 
hősies tetteit, az áruló Morgay (vagy Móré) ravaszságát. Párbeszédekkel tarkítja a szöve-
get, és sok drámai jelenet van benne. Végül az éhező, elfáradt várvédők feladják a várat, 
miután a szultán fogadta „az ő császári beszédére és hitére, és mind a pasákéra és minden 
rendbeli népének hitére, hogy őket mindnyájokat, kicsint, nagyot békével kieresztené, és 
békével kihadná mennik Magyarországba, és sem marhájokba, sem személyükbe meg nem 
bántaná . . , " 1 8 és mindezt levélben megerősítette. De mi történt? 

„Zemlyénön túl egy kis völgyen, nem messze a Dunához, mindnyájokat, a firfiát Oláh 
Balással egyetömbe, mind egyig levágják, minden marhájokba és a gyermekökbe és az 
asszonynépekben zsákmánt tévén: a császár levelét, hogy senki azt többi se lássa, se 
olvashassa, mind foltonkint szaggatják. Ezt használja nekejek mind a fogadás s mind a 
levél."19 

Drámai pillanat ugyan, de nem igaz. A fiatal Szulejman szultán megtartotta ígéretét, 
mert több várvédő neve később előfordul a forrásokban. Zay tehát szántszándékkal 
hazudott, hogy megmutassa, milyen hitszegők a törökök — ne felejtsük el, hogy Mohács 
után fogott íráshoz. Mégis szép kalandregény — és ezzel kapcsolatban említésre méltó, 
hogy Belgrád ostromakor Zay mindössze 16 éves volt, azért nagyon valószínű, hogy az 
egész történet mint fiatalkori kaland maradt emlékében. Az is kiderül írásából, hogy jó 

1 5 Magyar Emlékírók. . . Bp., 1982. 70. 
" I . m„ 73. 
" I . m„ 76. 
1 8 Uo. , 5 0 - 5 1 . 
1 9 Uo., 54. 
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mesélő. Mondtam már, hogy az emlékirat mostoha műfaj - Zay beszámolója inkább a 
szépirodalom felé hajlik. 

És mit szólhatunk szegény Martonfalvay Imréről, a „beteges deák"-ról, aki szintén a 
XVI. században élt? Török Bálint családját szolgálta, előbb mint deák, később mint 
bizalmas embere és követe. Hatvanöt évi szolgálat után nem kapta meg a várt jutalmat, a 
neki ígért birtokot. Emlékirata tehát kérvény (s egyúttal talán a leghosszabb magyar 
kérvény!) és személyes sérelem az oka az írásának. Magánügy ez, s Martonfalvay nem a 
nagyközönségnek szánta írását. De rendkívül tanulságos betekintést nyer a mai olvasó a 
XVI. század életébe s erkölcsi felfogásába. Az író legalább hetvenöt éves lehetett,mikor 
írta kérvényét. Nem valószínű, hogy sikerült, és 1591 körül halt meg. 

A XVII. és XVIII. században az emlékirat Erdélyben virágzott. Ezt a tízkötetes Erdély 
öröksége című antológia fényesen bizonyítja. S fontos benne a történetírásszerű memoár. 

Szalárdi János (1601 —1666) előbb a gyulafehérvári levéltár őre volt, később I. Rákóczi 
György bizalmas titkára, de Erdély bukásával fejedelmi adószedő lett s aztán egyházi 
gondviselő Kolozsvárott. Siralmas magyar krónikának nevezi munkáját, s szándékát fel-
tünteti a címlapon: 

„Siralmas magyar krónikának kilenc könyvei 
Mellyeket a következő posteritásnak megintetésekre és 
oktatásokra tulajdon nyelvünkön egybeszedegetett és 
megírt Szalárdi János az 1662. esztendőben"20 

Itt tehát történeti politikáról van szó. Főleg Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korát 
tárgyalja, abban a reményben, hogy az ország vezetői hallgassanak rá. A modern világban 
ezt tulajdonképpen politikai agitációnak nevezhetjük. Szalárdi ebben a szellemben kivá-
lasztja és leírja az eseményeket — de ugyanakkor jól ismeri az ilyen írások sorsát: 

„De amelly dolgok megírattak volt is, a pad alá hajíttatván, a porban hevertetnek: jó ló, 
avagy egy jó vendégség a népnek külső, belső épületinél elejtül fogva nagyobbnak 
tartatván, amint itt sok lehetne a panasz."21 

Szalárdi jó megfigyelő és író is, krónikája talán a legjobban érzékelteti a műfaj proble-
matikáját. Levéltári tapasztalata folyamán hiteles történeti adatokat használ fel, s elfogu-
latlanságra törekszik — s ebben kétségtelenül korának egyik legkiválóbb magyar nyelvű 
történetírója. Ugyanakkor személyes érdekeltsége, sőt részvétele az eseményekben az 
emlékirat felé billenti a mérleget. Nem rejti el rokonszenveit és ellenszenveit. Ellenségesen 
tekint például Magyarországra és annak erdélyi politikájára — protestánsellenes cselszö-
vényt sejt benne, s ezért nem híve a két ország egyesítésének. Ideálja egy olyan nagyfeje-
delem, aki a szultán erejével biztosíthatja országa belső és külső ügyeit, de ha kell, erőt 
tud mutatni a törökkel szemben, tehát egy űj Bethlen Gábor kell (vagy esetleg I. Rákóczi 
György). 

Szalárdi müve csak 1853-ban került kiadásra. Kemény Zsigmond adta közre, sőt 
használta is történelmi regényeinek írása közben. 

30 Szalárdi János: Siralmas magyar krónika, szerk. Szakály Ferenc, Bp., 1980, 67. 
3 1 I . m., 41. 
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S itt egy másik erdélyi emlékírót kell említeni, aki sok tekintetben ellentéte Szalár-
dinak. Példája azt mutatja, hogy az emlékíró nem szorul rá a kora divatos politikájára 
vagy világnézetére. Kornis Gáspár erdélyi katolikus főúr volt, tehát a vallási kisebbség 
hátrányait szenvedte, és viszontagságos életet élt. Egyszer fej- és jószágvesztésre ítélték, de 
kegyelmet kapott, s halálakor azt rebesgették, hogy megmérgezték, mert Teleki Mihály 
kancellárnak ellensége volt. Mindenesetre Tofeus Mihály, a fejedelem udvari papja, azt 
mondta róla, „Ez az egy ember volt, aki meg merte egyszer-egyszer mondani az igazságot, 
azt is eltették láb alól."22 Rövid müvében gyermekei s utódjai számára íija le az udvarról 
és az udvari életről a legszükségesebb tudnivalókat, hogy ezen okuljanak és tovább éljenek 
békében egy sötét és bizonytalan világban. 

„Ne ígérjen azért senki akármi boldog állapotjában is magának állandóságot ez világ-
ban, mert mind az régi seculumok s mind az mostani teli példákkal: nincs az ellen sem 
erő, sem tanács, sem kincs."2 3 Komor, nehézkes írás ez, moralizáló részletekkel tele, 
mégis egyéni, szenvedélyes hangot üt meg. Ebből a szempontból nagyon érdekes Cserei 
Mihály Históriaja is - nem régen adták ki újra. Úgy, mint Kornis Gáspár, Cserei szokatlan 
szempontot képvisel, de nem is csoda, ha életét tanulmányozzuk: előkelő székely nemes 
családból származott, s 1685-ben, 17 éves korában Teleki Mihály kancellár udvarába 
került mint apród, azután Thököly híve lett, de Thököly veresége után bujdosnia kellett. 
Visszatért Erdélybe, hivatalnokoskodott, de a Rákóczi-szabadságharc idején a kurucok 
elfogták s megkínozták. Ezután családjával együtt kénytelen volt Brassóban élni a kuru-
cok dúlásai miatt. Végre kormányszéki hivatalnok lett, de 1721-ben visszavonult a 
magánéletbe. Históriáit, amely az erdélyi történelem 1661-től 1712-ig teijedő korszakát 
foglalja magában, brassói száműzetése alatt írta. Ezt magyarázza meg erősen kurucellenes 
nézeteit, egyébként buzgó református és nagy erdélyi hazafi. így vezeti be művét: 

„Minekutána a kurucoknak erőszaktételi miatt már egy néhány esztendőtől fogva 
házainkból ki kellett bujdosnunk, és én is ide Brassóban recipiáltam volna magamot 
feleségemmel, gyermekeimmel együtt, nem lévén mivel töltenem az időt, úgy fogtam ez 
íráshoz. . , " 2 4 Tehát eredetileg időtöltés az oka az írásnak — s itt Bethlen Miklós jut 
eszünkbe, s mások is, akik rabságban kezdtek írni. Cserei azonban felsorolja forrásait s 
ezeknek használhatóságát is. Bonfini históriája például „méltó olvasásra, mint pápista 
ember, sok fabulákkal elegyíti írását, de miraculis sanctorum; de azokat az igaz refor-
mátus ember, aminthogy el nem hiszi, úgy könnyen praetereálhatja".2 5 „Históriát írni 
nem akarok", mondja, de „merem jó lélekkel mondani, hogy igazán, amit vagy más igaz 
hazafiaitól s azoknak hiteles relatióiból, vagy magam bizonyosan tudtam s experiáltam s 
experiálok minden napon, azokat írtam le, senkinek sem nem hízelkedvén, sem penig, 
ahol a dolognak igazsága s valósága úgy kívánta, nem kedvezvén. Magamon esett dol-
gokat is, amennyire eszemben jutnak az elmúltak, leírtam; hogy akik Isten akaratából 
successoraim lesznek, azokból tanuljanak, és lássák: mennyi változásokon forgatott Isten 
engedelméből e rossz világ engemet".2 6 

2 "Erdély öröksége, VI. 248. 
2"Magyar Emlékírók . . . Bp., 1982, 341. 
2 4 Uo. , 471. 
2 5Uo. 
2 6 Uo. , 473. 
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Élvezetes olvasmány — néha Mikes Kelemen stílusát juttatja eszünkbe —, mert Cserei 
nemcsak megmondja a véleményét, hanem párbeszédekkel, anekdotákkal tarkítja mon-
danivalóját, sőt humora is van: 

„Nem állhatom Rhédei Ádám istentelen kegyetlenségét röviden le ne írjam. Mikor 
Görgényben feküttem, az ott levő nemesség a commendans akara tábó l . . . Rhédei Ádám-
hoz kiküldöttének, hogy Régenbői hadd jőjön borbély, aki rajtam eret vágjon: egy 
palackot is küldöttenek ki, hogy sert hozzanak számomra, mert a sert halálban kívántam, 
s a várban nem volt ser. A palackomot is elvéteté, sert sem küldött, borbélyt sem engedte 
meg, hogy jőjön: ha tatár vagy török commendo lett volna is Görgény alatt, a bizony 
megengedte volna, de ő csak azt felelte: Hadi regula ellen volna, ellenségnek borbélyt s italt 
küldeni. Pedig annyit tudott s tud ma is a hadi regulához, mint az én vizslám a 
philosophiához."2 7 

A humor egyébként nem ritka az emlékiratokban, gondoljunk csak Mikes Kelemen 
egyes leveleire s Hermányi Dienes két ismert munkájára. 

Nagy tévedés azt hinni, hogy a memoárirodalom a XVIII. század végén megszűnik. 
Éppen ellenkezőleg. Mindkét oldalon - történelmi és szépirodalmi igénnyel - jelennek 
meg az emlékiratok, köztük Kazinczy Ferenc Pályám emlékezete című műve (1828), 
Frankenburg Adolf, Jósika Miklós, Jókai Mór, Degré Alajos és más írók könyvei. És nem 
csoda, hogy a szabadságharc után politikusok és államférfiak, katonák és civilek mind 
kiadják emlékirataikat, vagy Magyarországon vagy külföldön, magyarul is, más nyelven is. 
1883-ig több mint 80 visszaemlékezés jelent meg a forradalmas időkről, az emigrációban 
töltött évekről. Ez már ismerős terület, s nem akarok hosszan időzni nála. Nagyon örülök 
annak, hogy az utóbbi években egyre több ilyen jellegű memoárt adtak ki, köztük Perczel 
Miklós naplóját,28 Degré Alajos visszaemlékezéseit (Degré író volt) és Kászonyi Dániel 
Magyarhon négy korszaka című művét29 — ez utóbbi németül jelent meg 1868-ban. De a 
tizenkilencedik század újfajta íróval is gazdagította az emlékírást: a művésszel. Ennek 
példája Barabás Miklós vagy Déryné — s ez a hagyomány még ma is él. Gondoljunk csak 
Bernáth Aurélra,30 Granasztói Pálra,31 Borsos Miklósra32 vagy Major Mátéra,33 Gobbi 
Hildára. És milyen jól írnak! De aki ismeri a magyar memoárhagyományt, nem csodálko-
zik ezen: azt hiszem, csak a hivatásos írókat lepi meg ez a jelenség. Pedig ezeknek írásai is 
szép számban jelentek meg századunkban — Füst Milán, Balázs Béla, s újabban Déry Tibor 
és Vas István emlékirataira gondolok. S ezeken kívül még egy új jelenségre figyelhetünk 
napjainkban, ez pedig a naiv emlékírás. Tamási Gáspár, Berényi Andrásné és mások 
megint új elemmel gazdagították a műfajt, mert műveik szociográfiai és folklorisztikai 
szempontból érdekesek, és ezenfelül nem irodalmi, hanem szájhagyományból származnak. 
A naiv íróknál azonban a részletek fontosak, s nem az egész, és erősen érzik a távlatok 
hiánya. Mégis eleven módon és új szemszögből, kevéssé ismert dolgokról írnak és foly-

2 7Uo., 584. 
2 8Perczel Miklós: Naplóm az emigrációból, szerk. Závodszky Géza, Bp., I. 1977; II. 1979. 
2 ' Fordította Kosáry Domokos. Bp., 1977. 
30Bernáth Aurél: így éltünk Pannóniában. Bp., 1958. 
31 Granasztói Pál: Vallomás és búcsú. Bp., 1961. 
2 2 Borsos Miklós: \isszanéztem félutamból. Bp., 1971. 
33Major Máté: Férfikor Budapesten. Bp., 1978. 
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tatják a hagyományt. Tamási Gáspár pl. így ír: „Az írásom harmadik részét azzal kezdem, 
hogy megírjam a drága bátyám halála után történt eseményeket. Én azt hiszem, hogy 
senki sem illetékesebb erre az írásra, mint én, hiszen én vagyok a legközelebbi, aki erre az 
írásra hivatott, és részletesen ismerem az eseményeket."34 Mintha Bornemisza Tamás 
szavait hallanám újra. 

Miért tanulmányozzuk az emlékiratot? Több okból. Először is, mert a magyar iroda-
lomban hosszú és egészséges hagyományt alkot. Másodszor: ritka változatossággal lepi 
meg az olvasót. Harmadszor: eredetisége miatt. A magyar szépirodalmi prózának — tehát a 
regénynek — egyik gyenge oldala az eredetiség. Gyakran külföldi divattal halad, s ez nem 
egészséges tünet. Ezt a tendenciát egészen Kazinczytól napjainkig lehet követni. Termé-
szeténél fogva az emlékirat mindig eredeti, egyéni szempontot fejez ki. (És legtöbbnyire 
nyíltan, rejtett célzások nélkül írnak a szerzők, legalábbis a régiek. Ez is nagy dolog, 
és nagy segítség is az olvasó számára, aki az író előítéleteit, rokonszenveit már eleve tudja, 
tehát nem kell neki mindig a szavak mögött keresni a mű igazi jelentését.) Negyedszer: 
mint stilisztikai jelenség nagyon tanulságos. A legtöbb emlékíró kora stílusát használja, 
mégpedig természetesen és folyékonyan. Nem igyekeznek mesterséges prózát írni. Van, aki 
egyáltalán nem olvasmányos írást produkál, mint Kornis Gáspár, ellenben Mikes Kelemen 
„modernsége", azaz könnyen érthető stílusa egy abbahagyott nevelésnek az eredménye — 
kamasz volt, amikor örökre elhagyta hazáját, s egyszerűen nem tanulmányozta a barokk 
stílus apró fogásait. Helyesírása is nagyon hanyag volt. 

Ötödször: nyelvi szempontból, sőt a magyar nyelv fejlődésének szempontjából igen 
fontos, és sajnos, nagyon elhanyagolt terület. Az emlékirat-hagyomány bebizonyítja a 
magyar nyelv mindenkori életképességét, életrevalóságát. Ezek az írók minden akadály 
nélkül, folyékonyan és érthetően fejezték ki gondolataikat. S ez a tény megkérdőjelezi a 
nyelvújítás szükségességét. Ha Kazinczy Ferenc és barátai megismerkedtek volna ezzel a 
hagyománnyal, talán más megoldást javasoltak volna. Mindenesetre azt lehet mondani, a 
nyelvújítók mesterséges nyelvet teremtettek a külföldi szépirodalom fordítására. 

S végül az emlékirat egy darab magyar valóság. S akit érdekel a magyar múlt és jelen, 
nem hagyhatja figyelmen kívül — s azt hiszem, mind a történész, mind a szépirodalmi író 
sokat tanulhat belőle. Hogy történelem-e vagy irodalom, nem tudom, nem is fontos. Csak 
azt tudom, hogy még mindig izgalmas olvasmány és egészséges hagyományt képvisel. 

34Tamási Gáspár: Vadon nőtt gyöngyvirág. Bukarest, 1983. 276. 
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SAJÓ LÁSZLÓ 

IDEA ÉS IDEÁL 

( Juhász Gyula szerelmi lírája) 

.Anna él, mert Annát én szerettem" 

I. „Szobor, kerestem mindig az arcodat" (Anna előtt) 

„A szerencsés egyéniségek számára az első szerelem egyben a második, a harmadik és 
egyben az utolsó is egyszersmind, az első szerelem az örökkévalóság meghatározásával 
rendelkezik. . . Mint minden örök, rendelkezik azzal a kettősséggel, hogy mind a múlt-
ban, mind a jövőben örökkévalónak tételezi magát. Ez az igaz abban, amit a költők oly 
gyakran oly szépen megénekeltek, hogy a szerelmeseknek, amikor először látják egymást, 
már akkor is úgy tűnik, mintha régóta szeretnék egymást."1 

Az Anna-szerelem vizsgálata előtt szükségesnek érezzük, hogy Juhász Gyula korai 
szerelmi költészetét is szemügyre vegyük. Tesszük ezt azért, mert szerintünk Juhász 
Gyula szerelmi lírájának lényegét, annak motívumait anticipálják e versek; ezek nélkül 
nem érthetők az Anna-versek sem. Túlzás nélkül elmondható, hogy Juhász Gyula korai 
szerelmi lírájában is Anna-verseket ír — Anna nélkül. E versek ihletője a majdani Anna; a 
költő úgy keresi a jövőben, hogy egyúttal visszaemlékezik rá, mint múltra. („Nem keres-
nél, ha már meg nem találtál volna.")2 

„Szobor, kerestem mindig az arcodat" - hja egyik ekkori versében; a szobor, az 
eszmény, az örök szerelem már készen áll, csupán arcát kell megformálni — a majdani 
Anna vonásaival. S fordítva: a nagyváradi Anna vonásait a hajdani szoborba vési a költő. 

Juhász Gyula szerelem-attitűdje, lírailag releváns szerelem-képe már ezekben a versek-
ben kialakul. Olyan motívumok előlegezik itt, mint: 
a Don Quijote-i magatartás: 

„Pedig hiába a mosoly, 
Magam fölött minek mosolygok. 
Mindig is lesznek álmodók, 
Mint jómagam, oly Don Quixottok." 

(Don Quixotte) 

1 Kierkegaard: \agy-vagy. Gondolat, Bp., 1978. 617. p. 
2 Biblia. 
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a teljesületlen szerelem boldogsága: 

„Minek siratni azt a boldog álmot, 
amely valóra sohse vált? 
Örök fényével a mely elkísér majd 
a kopár életűton át." 

(Valósulatlan álom) 
az emlékezés varázsereje: 

„És hírt hoz nékem élet tengeréről, 
A csodaszépről, távoli tündérről, 
Kit idevárok és aki nem jő el, 
Csak egyre szépül a szálló idővel." 

(Magányos úton . . .) 

szerelem és vallás kapcsolata: 

„Szépséged emléke 
Úgy száll a szívemben, 
Mint dómok tömjéné 
Az alkonyi csendben! 

Ó gyönyörű asszony 
Tört madonnaképe . . . " 

(G-dúr) 

az álom: élet 

„Egy álom él szívemben. Csak egy álom, 
És ez az életem, 
És ettől szép lesz magányos halálom." 

(Vita somnium breve) 

a trubadúr-magatartás: 

„Mindig reménytelen volt a szerelmem 

Mindig nevettek, akiket szerettem, 
Mindig nevettem, aki szeretett, 
Mindig csak vágytam és sohase mertem . . . " 

(Mindig) 

E korai verseknek is Anna a múzsája, az örök Anna, akit ilyetén minőségében nem 
határoz meg az idő. A nagyváradi színpadon megpillantott Anna sem valóságosabb, mint a 
korai múzsák: madonnák és istennő-szobrok. Anna megpillantásával az Anna-szerelem 
nem elkezdődik, hanem folytatódik. 
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A korai versek múzsája tehát Anna, csak másképp hívják. Petrarca Laurájának, Ovidius 
Júliájának, Madonnának, Máriának, Salomének. Laura, Júlia, Vénusz - az elmúlt korok és 
a mitológia nőalakjai a parnasszizmus hatására kerültek Juhász Gyula korai szerelmes 
verseibe, mint ahogy ekkori költeményeinek többsége is parnasszista. A Madonna, Mária, 
Salome - e bibliai nők ihlető ideálokként való szerepeltetése igen fontos tanulságul 
szolgál számunkra. Tudjuk, a Don Quijoték életében mennyire meghatározó az első 
szerelem. Juhász Gyula már ekkor Don Quijoténak vallja magát — a kérdés már csak az, 
ki volt az első szerelem, ki volt Dulcinea. Kissé profánul hangzik, ha kimondjuk: Juhász 
Gyula első szerelme, Dulcineája — Szent Teréz volt. A költő így ír önvallomásában: „Ma 
már bevallhatom, hogy a szerelem se kímélt ez időben (ti. amikor piarista kolostorban 
novicius volt — S. L.), de eszményképem messze fönn állott, a csillagos mennyországban, 
az Úr trónusa mellett, a szefárok k ö z ö t t . . . Szent Teréziának hívták."3 Azért vezet 
messzire a Dulcinea-élményt Szent Terézhez kapcsolni, mert ez komoly következte-
tésekkel jár. Juhász Gyula már eleve egy nem létező valaki iránt érez szerelmet; nem a 
földről emeli szemét az égbe, hanem az égben kutat, s majd aztán állapodik meg a földön 
Anna „ion vállain". Nem mindegy, hogy valakinek egy tobosói szolgálólány égi mása az 
ideálja vagy az égben lakozó Szent Teréz. Don Quijote idealizál, az idealizált lényt véli 
ideálnak; Juhász Gyulának viszont maga az ideál az ideálja, s majd ennek keres arcot 
Tobosóban: a földön, Nagyváradon. 

Don Quijote szépnek látja Dulcineát, holott nem az - Juhász Gyula szépnek akarja 
látni Annát, olyan szépnek, amilyennek Szent Terézt látta. De azért tudja, hogy Annát 
hiába idealizálja, az ideálhoz, Szent Terézhez nem érhet föl. Hogy pontosabbak, kategori-
kusabbak legyünk: Anna, az ideál, nem érhet föl Szent Terézhez, az ideához. Juhász 
Gyula szerelmi lírájának gravitációs mezeje nem Juhász Gyula és Anna, mégcsak nem is 
Anna és Juhász Gyula Annája, hanem Anna és Szent Teréz, az ideál és az idea között 
húzódik, vagyis az Anna-szerelem és az örök szerelem között. 

Ezért ítélhetjük meddőnek az olyan vizsgálódásokat, amelyek Juhász Gyula és Anna, 
illetve Juhász Gyula Annája és Anna viszonyát kutatják; a valódi kutatási terület Juhász 
Gyula, önmaga viszonya önmagához, azaz az Anna-szerelem viszonya az örök szerelem-
hez. Juhász Gyula szerelmi lírájának ihlető forrása az, hogy kevésnek érzi az Anna-sze-
relmet az örök szerelemhez, az ideált az ideához képest. Juhász Gyula szerelmi költésze-
tének kulcskérdése az idea megfogalmazásának, megjelenítésének, ideállá válásának kér-
dése. 

II. Juhász Gyula, a trubadúr? (Anna és Juhász Gyula) 

Mint említettük, meddőnek tartunk minden olyan kísérletet, amely Anna és Juhász 
Gyula viszonyát próbálja rekonstruálni. Az Anna-versek szempontjából ez teljességgel 
irreleváns. Nem csupán azért, mert a versek Annájának semmi köze nem volt Annához, de 
azért is, mert Juhász Gyulának semmi köze nem volt Annához. Annában önmagával volt 
„viszonya" — a fentebb leírtak értelmében. A nagyváradi időkből számtalan visszaemlé-
kezés (köztük magáé a költőé is) trubadúrnak mutatja Juhász Gyulát: 

3Juhász Gyula Összes Művei 6. Akadémiai, Bp., 1963. 395. 
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,Mikor rájöttem, hogy semmi sem vagyok neki, két hétig mint az őrült szaladgáltam a 
városban. Nem ettem, nem aludtam. Borzalmas kínokat szenvedtem."4 

„A Kispipából utunk estéről estére Anna lakása elé vezetett. Ott a leeresztett füg-
gönyök mögött érezte Annát és — mint szemtanú vallom — hosszan csókolgatta a kapu 
rozzant kilincsét, mert az Anna keze érintette nemrég."5 

„Nagyváradra érkezve Juhász Gyula felkereste Annát, aki azzal fogadta, hogy 'eddig is 
csak reklámból tűrtelek magam mellett. Most lődd agyon magadat, az lesz nekem a 
legjobb reklám.' Juhász Gyula kitántorgott a lakásból. Három napig a városban bujkált. 
Nem evett."6 

„Mindenki megkaphatta, csak én nem . . . Egyszer a küszöbén ültem hajnalig s vártam, 
hogy a szeretői rendre eltávozzanak. Kiböjtöltem valamennyit, és mégsem engedett magá-
hoz."7 

Anna így ír: 
„nálam a lakásomon víg társaság gyűlt össze és a hírnökök arról beszéltek, hogy kint a 

fagyos téli estében az utca túlsó oldalán toporog, fagyoskodik Juhász Gyula, a fiatal 
tanár. Én kimentem hozzá, behívtam a meleg födél alá, de otthonomban szerénykedő, 
halk hangon válaszolt, ha kérdeztem . . ."8 

Mi az igazság? 
Szerintünk helytelen Juhász Gyula Anna-verseit a trubadúr-attitűdre visszavezetni. 

Juhász Gyula nem volt trubadúr. Megkapni csak Sárvári Nusi segédszínésznőt akarta, és 
nem Annát. A trubadúrok eszményképüket akarják ölelni, s ennek bekövetkeztével az 
meg is szűnik számukra eszmény lenni. Hölgyüket imádják, mert nem szerethetik. Juhász 
Gyula azért imád, hogy ne szerethessen. 

„Minek oly szép lány, az álom, 
Hogy félek tőle, ha megtalálom,' 
Hogy nem merek szeretni? 

Mért von felé hiú, vad áram, 
Hogy megtaláljam, hogy megimádjam, 
S ne merjem megszeretni? 

(Minek szaladtok e l ' . . . ! ) 

Juhász Gyula Sárvári Nusi trubadúrja volt, s nem Annáé. Nusit imádta, mert nem 
szerethette; Annát imádta, hogy ne szerethesse. Ahogy két Anna létezett, úgy két Juhász 
Gyula is: Juhász Gyula, a trubadúr és Juhász Gyula, a költő. Vagyis Juhász Gyula, a 
költő, nem volt trubadúr. Költészetében a trubadúr-attitűd, a Nusi-szerelem csak annyi-
ban játszott szerepet, hogy erősítette, sőt: lehetővé tette számára az Anna-szerelmet, s így 

4 Vargha Kálmán: Juhász Gyula 71. 
'(Раки Imre): Juhász Gyula 1883-1937. Magvető, Bp., 1962. 151. 
•I. m. 155. 
7I. ш. 411. 
81. ír. 172. 
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— az örök szerelmet. A negatív imádat (a trubadúr Nusi-imádata) erősítette a pozitív 
imádatot (a költő Anna-imádatát). Ez egyben magyarázat arra is, miért maradt meg 
Juhász Gyula végig Annánál, s miért szánalomra méltók azok a nők, akik „Anna után" 
következtek. 

III. Juhász Gyula mint Don Juan? (Juhász Gyula és akik ,Anna után" jöttek) 

A trubadúr hűséges eszményéhez — csupán akkor csalja meg, akkor árulja el, amikor 
magáévá teszi. Abban a pillanatban az eszmény megszűnik, s a trubadúr új eszményt 
keres. Ilyen értelemben a trubadúr potenciális Don Juan, Don Juan pedig végigvitt truba-
dúr. A trubadúr esetében az eszmény elérése, Don Juan esetében az eszmények egymás-
utánja szünteti meg magát az eszményt. A csömör tulajdonképpen az eszmény relativizálás 
által történő megszűnésének érzése. Don Juan eszménye: a NŐ, akit minden nőben keres. 
Ezt az eszményt akaija elérni úgy, hogy érzékivé teszi, s ezáltal el is veszti újra és újra. 
„Míg a lelki szerelem az időben hűen kitart, addig az érzéki szerelem nem egyéb, mint 
eltűnés az időben."9 Don Juan tulajdonképpen nagyon közel áll Don Quijotéhez, s éppen 
ezért áll nagyon távol tőle. 

Mindkettőjüknek egy eszménye van: Don Jüannak a nőiség, Don Quijotének Dulcinea. 
Don Quijotének Dulcinea jelenti a nőiséget, de Don Jüannak egyetlen nő sem jelenti 
magát a nőiséget. „Számára a teljesen absztrakt nőiség a fontos, s legföljebb az érzékibb 
különbség."10 Don Quijote Dulcineája, bár alapja a valóságos Dulcinea, érintetlen marad 
a valóságtól; Don Juan nőiség-eszménye, bár absztrakt, az elcsábított nőkben torzult lesz 
a valóságtól. Don Juan minden nőben valamilyen nőiséget kap, s nem a nőiséget; azt hiszi 
az elcsábított nők nőiségei végül majd „kiadják" a nőiséget, akár a mozaikkockák a 
mozaikképet. Ez az illúzió hajtja újabb és újabb kalandokba. 

Don Juan volt-e Juhász Gyula? Úgy hisszük, ezek után nyugodtan válaszolhatunk 
egyértelmű nemmel. A valóság számára nem próbakő, eszményét senkiben sem keresi, 
hiszen az benne s ő általa létezik. Az ő eszményéből — az örök szerelemből - csak ő 
részesülhet, senki más földi halandó — még Anna sem. Szalatnai Rezső Juhász Gyula 
szakolcai éveiről írott könyvében11 hosszasan fölsorolja, mely nőkkel volt közelebbi-
távolabbi kapcsolata Juhász Gyulának. Eörsi Júlia „Tiéd a sírig" c. könyve azt sugallja, 
hogy a szerzőnő legalább annyit jelentett a költő számára, mint Anna. „Kábultan álltam 
a szerelem és a költészet zuhatagában, nem volt erőm megrontani a tehetség imádságos 
ihletét, amely kis életemet oltárra állította."12 

Kilényi Irma vélt szerepéről a következő sorok tudósítanak: „Maga (ti. Kilényi Irma -
S. L.) jelentette Juhász Gyulának a legtisztább, legszebb, a legőszintébb szere lmet . . . 
Maga, kedves Irma, nem is sejthette, hogy még a legszebb Anna-dalok is valami különös 
menekülést jelentettek; a Maga iránt érzett tiszta, nagy szerelmének az érthetetlen leple-
zését, elleplezését szolgálták."13 Mindezekkel ellentétben az igazság szerintünk az, hogy 

9 Kierkegaard: írásaiból. 38. 
1 "Kierkegaard: Vagy-vagy. 126. 
1 1 Szalatnai Rezső: Juhász Gyula hatszáz napja. Magvető, Bp., 1962. 
12Eörsi Júlia: Tiéd a sírig. TIT, Szeged, 1957. 19. 
13Paku Imre: i. m. 562-563 . 
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Juhász Gyula, miként Anna előtt is, „Anna után" is Anna-verseket ír. Eörsi Júlia, Kilényi 
Irma, Zöldi Vilma és a többiek szerepe ugyanaz, mint Anna előtt a mitológiai istennőknek 
és parnasszista múzsáknak, mint Anna idején Annának — az örök szerelmet teszik ki-
mondhatóvá. Azt az örök szerelmet azonban, amely immár örökre Anna-szerelem lett. 

Ezért szánalmas az az erőlködés, ahogyan pl. Eörsi Julia ki akarja magának sajátítani a 
költőt. Csak a példa kedvéért: „Nem gondoltam volna, hogy versét (ti. az Epilógust — 
S. L.) meghamisítják. A Válogatott versek kötetébe . . . jó anyám és Júliám helyett egy 
anyám és egy Annám került. A hamisítatlan kézirat nálam van."1 4 

Eörsi Júlia és Juhász Gyula kapcsolatának igazi jellegére mutat rá Vargha Kálmán, 
amikor ezt írja: „Nem könnyű válaszolni arra, hogy a szeretetre annyira vágyó költő 
minden rajongása mellett, miért nem tudott megkapaszkodni az egyetlen nőben, aki 
szerette. Lehet, hogy éppen az taszította ebben a szerelemben, hogy ez realizálhatónak 
látszott."15 

Ezért utasítja el Annát is, mihelyst az közeledik hozzá. Juhász Gyula mint nagyváradi 
trubadúr föl volt fegyverkezve Sárvári Nusiért és Annáért — egymás ellenében; amikor 
azonban Sárvári Nusi közeledik és szövetséget ajánl, ez csak Anna ellenében történhet. 
Juhász Gyula nemet mond. Sárvári Anna „egy alkalommal. . . arra kért, hogy közöljem a 
költővel: szívesen hozzámenne feleségül. E z t . . . megemlítettem Szegeden jártamban 
Juhász Gyulának, ő azonban szomorúan, de határozottan nemet intett."16 

IV. Juhász Gyula mint Don Quijote (Anna és Juhász Gyula Annája) 

A Trubadúr és Don Juan mellett egy másik őstípus, aki szóba kerülhet Juhász Gyula 
szerelmi költészetéről beszélve — Don Quijote. A Don Quijote-i attitűd, mint említettük, 
már az Anna előtti Anna-versekben is föltűnik. Egy kis drámai költeményt is írt Juhász 
Gyula, Don Quijote halála címmel. Bennünket elsősorban az érdekel, hogy a kötelező 
parnasszista regulákon kívül mit versel meg itt Juhász Gyula? Milyen eszményt? Milyen 
Dulcineát? Milyen az ő Don Quijotéjének és az ő Dulcineájának viszonya? Itt vissza kell 
utalnunk egy előző megállapításunkra, hogy ti. Juhász Gyula első szerelme, „Dulcineája" 
— Szent Teréz volt. Szent Teréz, aki csak mint idea létezik, ellentétben a valóságban is 
meglévő Dulcineával. Don Quijote nem vesz tudomást a valóságos Dulcineáról, így őrzi 
meg a maga Dulcineáját. Ezzel szemben figyeljük meg Juhász Gyula művében Dulcinea és 
Don Quijote kettősét: 

Dulcinea: 
Ó, jó uram, nem, lovag, bizony 
Sok a dolog a konyhán. Annyi gond 
Szakad napestig a szegény cselédre, 
De gondoltam, megnézem, hal-e, él-e? 

14 Juhász Gyula összes Művei 2. Akadémiai, Bp., 1963. 535. 
15 Vargha: i. m. 102. 
,6Paku.i. m. 152. 
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Don Quijote: (Fájdalmasan) 
Az élet semmi, de álmodni szép volt. 
Hadd lássam még szemed: a nyári égbolt 
Nem kékebb és a nyári nefelejcsek, 
Melyek bolond szívemből majd kikelnek. 

Juhász Gyula Don Quijotéja látja Dulcinea közönségességét, és ennek ellenére látja 
szépnek. Juhász Gyula mint Don Quijote nem naiv szerelmes; szerelme reflektált. Dul-
cinea kiléte és mibenléte azért mellékes, mert szerelmével nem Dulcineára, hanem magára: 
a csak benne létező örök szerelemre reflektál. 

Ez a viszony Anna és Juhász Gyula Annája között. Juhász Gyula nagyon is látja a 
gyarló Annát, Sárvári Nusi segédszínésznőt, de Annának akarja látni s látja is. „A darabra 
nem emlékszem, csak Annára. Egyetlen szó fejezi ki: rettenetes. Ilyen darab szőke tuskó 
még nem állott a színpadon. Gyula szenvedett a nézőtéren, de titkolta és tagadta . . . " ' 7 

Az elválás után nem Anna szépült meg, hiszen ő mindig is, öröktől fogva és örökké szép; 
arról van szó, hogy Sárvári Nusi kezdett mindinkább hasonlítani Annához - s ami szá-
munkra fontosabb —, ezáltal az Anna-szerelem közeledett az örök szerelem, az ideál az 
idea felé. A Nagyvárad utáni, a szakolcai és ezt követő Anna-lírának ez a lényege, s ez 
magyarázza, miért íródhattak olyan remekművek, mint a Milyen volt.. ., Profán litánia, 
Anna örök. Hogy Annának (nevezzük Sárvári Nusinak) és Juhász Gyula Annájának 
(nevezzük Annának) nem sok köze volt egymáshoz, mindenki tudja. Tudta ezt Sárvári 
Nusi is: „az ismerősök lépten-nyomon gratuláltak a versekhez. Én csak akkor döbbentem 
rá, hogy nekem ezekhez az Anna-versekhez semmi, de semmi közöm. Ezek a csodálatos 
versek csak a szőke hajamnak, kék szememnek, és Juhász Gyula elképzelt ideáljának 
szóltak, de nem nekem és nem hozzám."1 8 

S jól tudja Juhász Gyula is: 

Most, hogy napom immár leáldozóban, 
Hallom, cseléd voltál csak Tobosóban. 
Szemre nem ékes és lélekre lenge. 
Ó életem reménytelen szerelme! 

Dulcinea, cseléd, akárki voltál, 
Szívemben tisztán tündökölt az oltár 
És érted gondolt száz dicső bolondot 
Elmés, nemes, halódó don Quijottod. 

( Dulcineának) 

1 7 I . m. 135. 
" I . m. 172. 
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Ez a távolság közte és Dulcineája között módot ad az iróniára is: „Képzeletemben 
megformáztalak, mint Rafael az égi tündért, pedig én nem is vagyok művész, de lásd, 
érted még ilyesmit is megpróbáltam. Istenem, milyen gyönyörűség, nem hiába álmodoz-
tam, a napokban láttalak, grande dame, a színházban te voltál az Éva. Ugye, te voltál az, 
aki a harmadik fölvonásban betoppantál a színpadra, lila selyemben, hermelinben, fehér 
tollas lilakalapban. Nagyon elegáns voltál, elbódítottad az egész publikumot, rajongtak 
érted, pedig nem is tudták, hogy ki vagy óh grande dame . . . Sejtelmes tünemény voltál, 
milyen kár, hogy olyan hamar elsuhantál — mert eltakart a függöny . . . Aurevoir!"19 

A kérdésre válaszolva tehát: Juhász Gyula, a szerelmi lírikus, nem Don Quijote. Nem 
Trubadúr, nem Don Juan, nem Don Quijote — ki hát? 

V. Juhász Gyula, a rezignáció lovagja? (Az Anna-szerelem és az örök szerelem) 

„Egy ifjú szerelmes egy hercegnőbe, életének e szerelem ad tartalmat; ezt a viszonyt 
azonban lehetetlen megvalósítani, lehetetlen átlépni az eszmeiből a valóságba. A szánal-
masság rabszolgái, az élet mocsarának varangyai természetesen így kiáltanak: Az ilyen 
szerelem őrültség, és a gazdag sörfőző özvegye pontosan olyan jó és szolid parti. 

Brekegjenek csak háborítatlanul a mocsárban. A végtelen rezignáció lovagja ezt nem 
teszi, nem adja fel a szerelmet a világ minden kincséért sem. Nem bolond. Mindenekelőtt 
arról győződik meg, hogy kedvese valóban élete tartalmát jelenti-e . . . Boldog kéjjel 
hagyja, hogy a szerelem minden idegszálát megborzongassa . . . Ha azután az egész szerel-
met felszívta és elmerült benne, akkor nem hiányzik belőle a bátorság ahhoz, hogy min-
dent megpróbáljon és mindent merjen . . . a lovag mindent megőriz emlékezetében, emlé-
kezése azonban éppen a fájdalom, de a végtelen rezignációban kibékül az ittléttel. A 
hercegnő iránti szerelem egy örök szerelem kifejezése lett számára, vallásos jelleget öltött, 
átszellemült az örök lényeg iránti szerelemmé, mely megtagadja ugyan a beteljesedést, de 
újra kibékíti őt érvényességének örök tudatában az örökkévalóság egy olyan formájával, 
melyet semmiféle valóság nem rabolhat el tőle.. . 

Megőrzi szerelmének ifjúságát, mely vele együtt gyarapszik években és szépségben. 
Szerelmének növekedéséhez azonban semmiféle indítékra nincs szükség a végességben. 
Attól a pillanattól kezdve, hogy a mozgást megtette, a hercegnő elveszett. Nincs szüksége 
idegeinek erotikus izgalmára, amit a kedves látása ébreszt s t b . . . . Megértette azt a mély 
titkot, hogy az embernek egy másik iránti szerelmében elegendőnek kell lennie önmagá-
nak is. .. .aki végtelenül rezignált, az elegendő önmagának."20 (Kiemelések tőlem — 
S. L.) 

Hosszan idéztük Kierkegaard-t, mert véleményünk szerint Juhász Gyula szerelmi lírá-
jának megértéséhez minden szava fontos, és szerintünk érvényes elemzés e líráról nem 
készülhet Kierkegaard gondolatmenetének figyelembevétele nélkül. 

Csak el kell végeznünk a behelyettesítést, és megkapjuk a Juhász Gyula-i szerelem-
modellt: „a hercegnő iránti szerelem (az Anna szerelem) egy örök szerelem kifejezése lett 
(Juhász Gyula) számára, vallásos jelleget öltött, átszellemült az örök lényeg iránti szere-

19 Juhász Gyula: Összes Müvei 5. Akadémiai, Bp., 1963. 472. 
2 0 Kierkegaard: írásaiból. Félelem és rettegés. (A rezignáció lovagja.) 
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lemmé, mely megtagadja ugyan a beteljesedést (melankólia!), de újra kibékíti őt érvényes-
ségének örök tudatában az örökkévalóság (az örök szerelem) egy olyan formájával (az 
Anna-szerelemmel), melyet semmiféle valóság nem (Anna sem!) rabolhat el tőle." Itt 
visszatérünk a már többször említett megállapításunkhoz, miszerint Juhász Gyula első 
szerelme Szent Teréz volt. Itt az ideje, hogy pontosítsunk. Az első szerelem, mint ilyen, 
örökkévaló, örök szerelem. Szent Teréz nem létezik: ő is ideál; az idea, az örök szerelem 
ideálja. Juhász Gyula első szerelme tehát valójában az örök szerelem. (Vagyis ilyen össze-
függésben értelmetlen első szerelemről beszélni.) Juhász Gyula ezt az örök szerelmet 
vonatkoztatta előbb Szent Terézre, a kereszténység és a parnasszizmus más nőalakjaira, 
majd ez az örök szerelem inkarnálódott az Anna-szerelemben, hogy ezután a Júlia- és 
egyéb szerelmekben örökre Anna-szerelem legyen. 

Tehát: Juhász Gyula, a rezignáció lovagja? 
A kérdés megválaszolásához röviden ki kell térnünk Kierkegaard stádiumelméletére. 
Kierkegaard három lét-stádiumot különböztet meg: az esztétikait, az etikait és a val-

lásit (a sorrend hierarchikus). Itt nem ismertethetjük ezek mineműségét, csupán a rezig-
náció lovagját kell elhelyeznünk e hierarchiában. Kierkegaard szerint a rezignáció lovagja 
közvetlenül megelőzi a hit lovagját. „A végtelen rezignáció az utolsó stádium, amely a 
hitet előzi meg."21 „A hit lovagja búcsút vesz a szerelemtől, mely életének tartalma, és 
megbékül a fájdalomban; ekkor azonban megtörténik a csoda, mely bárminél csodála-
tosabb — így szól: mégis hiszem, hogy visszakapom kedvesem, éppen az abszurd erejénél 
fogva, annak erejénél fogva, hogy Istennél semmi sem lehetetlen."22 

Túl az etikai stádiumon („Túl jón és rosszon" — Nietzsche), de innen a vallásin — a 
rezignáció lovagja nem tudja az ugrást megtenni, nem tud búcsút venni a szerelemtől; nem 
hisz abban, hogy visszakapja kedvesét „az abszurd erejénél fogva, annak erejénél fogva, 
hogy Istennél semmi sem lehetetlen". Ő „elegendő önmagának", nincs szüksége senkire — 
Istenre sem. A rezignáció lovagja csak magában hisz, magát teszi meg Istenné; kedvesét 
nem kapja vissza, mert el sem veszítette; magában őrzi, mert az ő maga; csakis benne és 
általa él. 

A rezignáció lovagja önmagába zárt, „elegendő önmagának", mert csak így őrizheti 
meg önmagát, szerelmét, önmaga, kedvese csak számára-valóan létezik, mással nem — a 
kedvessel sem — közölhető. A költő tehát, akinek lényege a közlés, a megnyilvánulás: nem 
lehet a rezignáció lovagja? 

Igen is, meg nem is. 
Ha a rezignáció lovagja Isten (Istenné téve önmagát), akkor a költő: a magát kinyilat-

koztató Isten. S amennyiben a kinyilatkoztatott Isten: Isten — annyiban a költő: a 
rezignáció lovagja. A rezignált költő-lovag (nevezzük így) olyan Isten, aki kinyilvánítja 
önmagát, s aki több, mint kinyilatkoztatott önmaga, de aki csak ily módon — a 
kinyilatkoztatásban — mondhatja ki önmagát. 

Isten és kinyilatkoztatott Isten különbsége Isten és Logosz (Ige) különbségéből 
adódik. E különbségből számunkra most elég annyi, hogy Isten és Logosz nem azonosak. 

•i. m. 
'I. m 
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Isten Logosz, a Logosz Logosz mivoltában Isten. Isten nevet ad, de a név a Logosz. Isten 
neve is. Isten önmagát csak a Logosz által tudja kimondani. A rezignált költő lovag 
önmagát - itt: az örök szerelmet — a Múzsa által mondja ki. Isten (az örök szerelem) a 
Logosz (a Múzsa) által lesz kinyilatkoztatott Isten (szerelem). 

Az örök szerelem több, mint megfogalmazása, a szerelem (az Anna-szerelem), de meg 
kell fogalmazni, hogy megjelenjen; hogy a szerelemhez (az Anna-szerelemhez), az örök 
szerelem teofániájához, az ideállá vált ideához viszonyítva nyilvánvaló legyen az örök 
szerelem, az idea magasabbrendűsége, s e viszony által, és csakis ezáltal maga az örök 
szerelem, az idea is megjelenjék. 
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KOVÁCS JÓZSEF 

A MAGYAR AVANTGARDE SZELLEMI GYÖKEREIHEZ 

Pályafutásának első éveire visszatekintvén Kassák Lajos a következőkben fogalmazta 
meg a Whitmantől kapott indításokat: „Ez időben vettem tudomást Whitman létezé-
séről és jelentőségéről. Kezembe került a konzervatív Budapesti Szemle egyik száma, és 
hosszú, komoly jellemzést találtam benne Whitman életéről és költészetéről. Verseit csak 
később ismertem meg, de a tanulmány elolvasása elegendő volt ahhoz, hogy a konven-
cióktól még inkább elszakadjam. Később, költeményei megismerése után, talán csalód-
hattam volna Whitmanben? Nem valószínű, hiszen nekem nem követendő mintaképre, 
hanem a magam megbátorodására volt szükségem. Akármilyen lehetett volna ő a valóság-
ban, én olyanná tettem, amilyennek kívántam, hogy legyen, és olyannak, amilyen én 
szerettem volna lenni még eléggé zavaros képzelgéseimben."1 A Kassáktól említett tanul-
mány Reichard Piroskáé volt, s 1914 nyarán jelent meg a Budapesti Szemlében. A modern 
művészet jelentkezéseként azonban párhuzamként ide kívánkozik még egy nevezetes 
esemény, a futurista festészet bemutatkozása a Nemzeti Szalon tárlatán 19 elején. Ha 
ez utóbbi megdöbbentő értetlenséget váltott ki a képzőművészeti kritika részéről, úgy 
Reichard Piroska tanulmánya sem mutatott minden, látszólagos objektivitásra törekvése 
ellenére túlságosan sok megértést Whitman költészete iránt, mert amint írta, „hogy 
egészen költő legyen: hiányzott belőle a művészi, hogy filozófus: talán az absztraháló 
képesség egy magasabb foka és a rendszer, a prédikátor és a jós szerepéhez pedig 
megfelelő kor".2 E megállapítás fényében talán érthető, hogy Kassák miért nem csalódott 
Whitman versei olvastán. Felfedezte a versek mögött a művészt, a társadalmi összefüggé-
seket meglátó gondolkodót, és saját kora megvilágította számára a prédikátor és a jós 
szerepét mint a whitmani költészet jelentős építőelemét. 

Kassák valóban sokat tanult Whitmantől. Nem vált azonban Whitman követőjévé 
abban az értelemben, ahogyan a századelő összehasonlító irodalomtörténeti és kritikai 
szemlélete a hatás fogalmát meghatározta. Ellenkezőleg. Kassák tudatos elsajátításáról 
beszél, Whitman költői anyagának átalakításáról saját szükséglete, saját költői célkitűzései 
szerint. Arról van szó tehát, hogy Kassák másképpen értelmezte a hatás fogalmát, mint 
kortársai többsége, mivel számára a hatást nem a jelenség egyszerű elfogadása jelentette, 
hanem a jelenség áthasonítása, asszimilációja. Ez a felfogás nem utólag felvett póz, s nem 

1Kassák Lajos: Az izmusok története. Bp., Magvető K. 1972. 167. 
2Reichard Piroska: Walt Whitman. Budapesti Szemle, 1914. 159. k. 116. 
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is a kortárs kritikusoknak minden áron ellent mondani akaró magatartás, hanem állandó 
védekezés költői integritásának megőrzése érdekében. 

Mint a Babitsosai folytatott polémiából kitűnik, szüksége is volt erre. Babits jól ismerte 
fel, hogy Kassák és a mellette jelentkezett új költőnemzedék ki akar törni az individuális 
költészet szűknek bizonyuló korlátai közül, az egész emberiséget áttekintő kozmikus líra 
megteremtésére törekszik, elismerte azt is, hogy bizonyos tartalmak — így például a 
demokrácia — kifejezésének legcélszerűbb formája éppen a külső kötöttségektől mentes 
szabad vers. Ugyanakkor azonban a következőket mondta: „Az igazi rokonuk Whitman, 
látásban és érzésben valóban kozmikus és szimultánista (bár kozmosza voltaképp beval-
lottan csak Amerika); témában éppoly szabad, sőt szabadszájú, külső s belső formákban 
éppoly törvénytelen, mint ők akarnak lenni: Walt Whitman, szintén egy nagy háború 
költője, szintén minden emberivel együttérző, előítéletet, hagyományt szuverén megvető 
forradalmár: - a maga idejében - de vajon ha pontosan tudnák, hogy 1819-ben született, 
hogy klasszikusa immár egy irodalomnak, hogy modora immár sablon és hagyomány: 
hogyan illesztenék össze hagyomány- és régiséggyűlölő programjukba a régi nagy költő 
tiszteletét? Walt Whitman érzés- és gondolatvilága egyáltalán nem modern: a múlt század 
negyvenes éveinek demokratikus világnézetét tükrözi az, irodalmunkban voltaképp a 
Petőfi stúdiumát, akivel Imre Sándor egy régi tanulmányában össze is hasonlítá. Minden 
valószínűség amellett szól, hogy A Tett írói pusztán egész külsőségek miatt találták Walt 
Whitmanben rokonukat, aminthogy erős hajlamuk van mindenkiben rokont sejteni, aki 
valaha verses forma nélkül írt verseket, legyen az Paul Fort [ . . .] Verhaeren [. . . ] vagy 
Libero Altomere . . ."3 Jóllehet a régiesség és modernség problémáját Babits példamuta-
tóan oldotta meg Dante-fordításáról írt műhelytanulmányában, amelyben nem látott 
ellentmondást abban, hogy a középkor és újkor mezsgyéjén álló költőt mindenkor a 
legmodernebb magyar nyelven lehet leghívebben visszaadni, mivel a latinizmus és egyházi 
nyelv jó helyen alkalmazva megfelel Dante stílusának, a régiesség azonban egyáltalán nem, 
vagy másként fogalmazva, Dantét csak kortársként lehet asszimilálni,4 Whitmanben mégis 
képtelen volt az új költőnemzedék kortársát felfedezni. 

Kassák a „rettenetes nagy hamu alól" válaszolt Babits Mihály elmarasztaló írására, és 
az új nemzedék nevében tagadta Whitman kizárólagos hatását költészetükben: „[. . .] 
tudatossággal állítom, Babitssal szemben, hogy a mi szabad verseink a lehető legszigo-
rúbban megkomponált egészek és éppen ez a komponáltság választja el őket Walt 
Whitman szabad verseitől. Walt Whitinannel valljuk a rokonságot (sőt azt is tudjuk, hogy 
1819-ben született), de ő még sokkal inkább az intuíció rabja volt, impresszionista, sem 
hogy mesterünknek fogadnánk el. Walt Whitmantől is csak annyit tanultunk, mint 
amennyit jó eszünkkel minden nagy költőtől el kellett tanulnunk - mert hiszen Babits 
kultúrszomjúsága mellett mi sem a dühöngő analfabétaságot akaijuk visszaerőszakolni a 
világra."5 Whitman ismeretének Babitstól említett hiányával és a külsőségekben megnyil-
vánuló rokonítással szemben Kassák éppen azokat a vonásokat emelte ki, melyek meggyő-
ződése szerint elválasztották nemzedékét Whitmantől, mint az impresszionizmus és a 
versek megkomponáltságának kérdése. Úgy tűnik azonban, hogy Kassák mindkét ponton 
tévedett. Ha az impresszionizmus a költői én középpontba állítását jelentette, és Kas-

3Babits Mihály: Ma, holnap és irodalom. Nyugat, 1916. szept. 1. 334. 
4Babits Mihály: Dante fordítása. In: összes Művei. I. Bp., Franklin Társulat, (é. n.) 8 0 4 - 8 2 2 . 
5Kassák Lajos: Az új irodalom. A Tett, 1916. szept. 20. 303. (Kiemelés az eredetiben.) 
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sáknál feltehetően erről volt szó, ez az énközpontúság éppúgy megtalálható az avantgarde 
objektivitásra törekvő lírájában is. Whitman legjobb versei pedig legalább olyan szigorú 
komponáltságot mutatnak, mint a magyar avantgarde képviselőié. Kassáknak ez a téve-
dése irodalomtörténeti tekintetben bizonyos mértékig érthető. Whitman ismeretének a 
tízes évek közepén már voltak bizonyos irodalomtörténeti hagyományai, akkorra megje-
lentek az első fordítások is már tanulmányszövegek illusztrációiként, hanem önálló 
költeményekként, mindez azonban nem érte el azt a fokot, amit Babits a költői mű 
asszimilációjának nevezett, illetve alig haladta meg a befogadás „absztrakt" megismerése-
ként leírható első szakaszát. 

Bizonyos mértékig meglepő, hogy Babits Imre Sándor tanulmányára utalt vissza6 és 
nem Reichard Piroskáéra, akinek a figyelmét valószínűleg a Mercure de France-ban az 
1913-as év folyamán megjelent gazdag kritikai anyag irányíthatta Whitman költészetére, s 
ahol a szerzők között Guillaume Apollinaire, René Arcos, Léon Bazalgette, Edouard 
Bertz, Georges Duhamel és Oscar Wilde nevével találkozhatunk.7 A magyar irodalomkri-
tikában azonban Baráth Ferenc méltatta elsőként Whitman költészetét, aki Imre Sándor 
előtt jó két évtizeddel felfigyelt — valószínűleg a Fűszálak 1867-es kiadása alapján — az új 
költői magatartásra, s mint írja, az egyik „legszebb és legtisztább hang Whitman költésze-
tében a barátság és bajtársság dicsőítése, amely egy demokratikus államban fő erény kell, 
hogy legyen", s az érzések gyöngéd, meleg hangú kifejezésének példájaként a Napnyugta-
kor hallottam egyszer című verset idézte saját fordításában.8 S ide kívánkozik még egy 
megjegyzés, Kosztolányi Dezsőtől, aki а Modern költők című műfordítás-gyűjteményének 
második kiadásában a következő szavakkal jellemzi a költőt: „Walt Whitman az újvilág új 
lírikusa. Múlt nélküli hazája modern csodáit énekli, a természetet és technikát, a szabad-
ságot és erőt, a demokráciát és egyszerűséget, az élet ujjongó vidámságát."9 Illusztráció-
ként három verset közöl, a Valakinek, aki nemsokára meghal, а Téli mozdony és a Szép 
asszonyok címűeket, s valószínűleg nem is fordított többet. Közli viszont a történeti 
hűség kedvéért fordítóelődeit, akiknek többsége a magyar avantgarde képviselői közé 
tartozott: Bodó Pál, Bors László (az ő fordításaik lappanganak), Halasi Andor, Szabadkai 
György, Hevesy Iván, Franyó Zoltán, Zoltán Vilmos. E névsort a teljesség kedvéért 
azonban még ki kell egészítenünk a tanulmányíró-fordítók, Baráth Ferenc, Imre Sándor, 
Reichard Piroska, illetve Babits Mihály nevével. 

A magyar avantgarde folyóiratai, A Tett és különösen a Ma jelentős szerepet töltöttek 
be a whitmani eszmék elfogadtatásában. Ezek Bemáth Aurél visszaemlékezései szerint10 

ugyan csak ábrándok voltak a jövőre, de az avantgarde-dal rokonszenvező művészként 
maga is a forradalmi társadalmi rend és az új művészet formaelemeinek az egységét 
óhajtotta megvalósítani. Ehhez szolgált segítségül Whitman költészetének a felfedezése, 
amelyben olyan embertípus megvalósulását vélte megtalálni, amilyen még nem járt a 

6Imre Sándor: Petőfi és némely külföldi költők. Második közlemény. Whitman és Petőfi. Budapesti 
Szemle, 1894. 79. k. 355 -386 . , és in: Irodalmi tanulmányok I—II. Bp., Franklin Társulat, 1897. II. k. 
197 -253 . 

7Vö.: Betsy Erkkila: Walt Whitman among the French. Princeton: University Press, 1980. 
2 3 9 - 2 5 0 . 

8Baráth Ferenc írása 1874-ben jelent meg a Vasárnapi Újságban. Vö.: Walt Whitman: Fűszálak. 
Szerk.: Kardos László és SzencziMiklós. Bp., Űj Magyar K. 1955. 409. 

9Kosztolányi Dezső: Modern költők. I—III. к. Bp., Révai К. 1921. III. к. 2 4 - 2 8 . 
10Bernáth Aurél: Utak Pannóniából. (Kor és pálya.) II.) Bp., Szépirodalmi K. 1960. 256-257 . 
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földön, és a „szabad eszmélés és áttekintés", valamint az emberek közötti egyenlőség 
megtestesítője. Valóban találó leírása annak, hogy az avantgarde képviselői miként 
olvasztották magukba a whitmani költészet átörökíthető, és saját céljaikra felhasználható 
tartalmi és formai jegyeit. 

Kassák és a Ma köre tudatosan határolta el magát Whitman költészetétől, valószínűleg 
éppen tiltakozásként a hatás fogalmának korbeli értelmezésével szemben. Amikor például 
a Ma névtelen cikkírója megemlékezik Emile Verhaeren haláláról, és ebből az alkalomból 
közli A tömeg című versét, a következő megjegyzést fűzi hozzá: „Whitman művészete 
alatt maradó handabandázó, csaknem demagóg szónokiassága nincsen kedvünkre. A mai 
számunkban közlött verse talán nem a legjobb, de mindenesetre az újabb tendenciát 
legkivált jellemzők közül való."11 Messzire vezetne annak a vizsgálata, hogy jogos-e, és 
milyen mértékben ez az elmarasztalás, vagy sem, itt csak tényként állapítsuk meg, hogy a 
cikk írója szerint Verhaeren nyilvánvalóan nem tudta kivonni magát Whitman hatása alól. 
Az avantgarde képviselői ugyanolyan magatartást tanúsítanak Verhaeren költészetével 
szemben, mint amilyen ellen nevükben Babits-csal vitatkozva Kassák tiltakozott. Az pedig 
csak a történelem fintora, hogy Révai József amikor az „internacionális új fajiságot", azaz 
a munkásosztályhoz tartozás kérdését vizsgálja Kassák költészetében,12 legközelebbi 
rokonaiként éppen Verhaeren és Whitman nevét említi. 

Whitman hatásának kérdésére visszatérve Babits álláspontjával szemben az ellenpólust 
Hevesy Iván felfogása képviseli, aki a Ma munkatársaként Whitman legszorgalmasabb 
magyarországi tolmácsolója volt. Hevesy mintha magáévá tette volna Théodore de 
Wyzewa francia kritikus óvatosságra intő álláspontját a whitmani hatás megítélésében. 
Wyzewa a következőket írta: „А XX. századi kritikusoknak kitűnő lehetőségük nyílik 
majd a tévedésre. Mert annak ellenére, hogy Whitman versei 1855-ből valók, s megmutat-
koznak bennük mindazok a sajátosságok, amelyek napjaink íróinak a műveiben is jelen 
vannak, az igazság az, hogy csak csekély vagy semmilyen hatással nem voltak a mai 
irodalmi mozgalomra."13 Igaz, hogy Whitman nem vált, nem is válhatott csaknem 
kizárólagos kortársává a magyar avantgarde-nak abban az értelemben, ahogyan például 
Baudelaire és a nevével fémjelzett szimbolizmus kortársa lehetett a századelő újító költői 
törekvéseinek. Ez mégsem indokolja Hevesy felfogását, aki így írt: „Whitman hatalmas 
nagysága ellenére sem tett olyan hatást a legújabb költészetre, mint azt várni lehetett 
volna. Ennek egyik oka éppen az, hogy nagyon sok idővel járt előtte az új költőknek. így 
életében nem válthatott ki hatást, mert akkor Európában nem volt talaj az ő egészséges és 
amerikaiasan robosztus szellemének. Az európai költészetnek úgyszólván nélküle kellett 
megcsinálnia mai forradalmát az impresszionizmuson és szimbolizmuson keresztül. És ez 
az új generáció már Whitman világnézetén is túljutott. Whitman úgy formájában mint 
világnézetében destruktív volt. Az új költők már építeni is akarnak: új formát keresni a 
szellemnek és a művészetnek és új rendet a világnak."14 Voltaképpen itt jutottunk el 

11 Emil Verhaeren: A tömeg. Ma, 1917. II. 3. sz., és Verhaeren Emil - uo. 37. 
1 -Révai József: Kassák, új fajiság és objektív líra. Ma, 1917. II. 12. sz. 192. 
1 3 „Les critiques de XX e siècle auront là une excellente occasion de se tromper. Car malgré que les 

poèmes de Walt Whitman datent de 1855 et qu'ils présentent déjà en apparence, tous les caractères que 
présentent les oeuvres de nos écrivains d'aujourd'hui, la vérité est qu'ils n'ont exercé sur le mouve-
ment littéraire contemporain aucune influence ou à peu près." Idézi: Erkkila, i. m. 5 1 - 5 2 . 

14Hevesy Iván: Whitman és az új költészet. Magyar írás, 1921. 163. (Kiemelés az eredetiben.) 
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azokhoz a kérdésekhez, hogy milyen csatornákon át jutott el Whitman költészete a 
magyar avantgarde-hoz, illetve miként és milyen mértékben haladta meg az új költészet a 
whitmani örökséget? 

Itt azonban nem csupán Whitman „amerikaiasan robosztus" szellemének európai 
talajba való átplántálásáról van szó, hanem azoknak az eszmeáramlatoknak a sajátosan 
ívelő történelmi útjáról, amelyek mindenkor megtermékenyítően hatottak az irodalomra. 
Whitman szelleme ilyen értelemben egyáltalán nem amerikaias, hiszen egyaránt kimutat-
ható benne a francia felvilágosodás és forradalom ideológiája, az amerikai függetlenségi 
háború, valamint Thomas Jefferson és Thomas Paine szintén nagyrészt francia eszmékben 
gyökerező szellemi öröksége. S mellettük jelen van ifjúkori találkozása az akkor még csak 
kezdetlegesen, csiráiban jelentkező amerikai munkásmozgalommal, az 1830-as évek 
jacksoni demokráciájának egyik fő mozgató erejével és támaszával, és jellemző módon a 
demokráciának éppen ebben az évtizedben megmutatkozott önmegújító képességét őrzi 
majd meg költészetében. S jelen van megismerkedése Pierre-Jean Béranger költészetével, 
amelynek jelentőségét a mi Petőfinkhez hasonlóan ő is eltúlozta, de számos elemét 
magáévá tette. Béranger La Sainte alliance des peuples című versével kapcsolatban 
például a következőt jegyezte meg: „Amikor Béranger, a szabadság francia költője megírta 
ezt a nagy lírai versét és felhívta a nemzeteket, békességben 'fogjanak kezet', és prófétikus 
látomással beszélt arról a napról, amikor a nemzetek közötti viszályok megszűnnek, és az 
oroszlán együtt tér nyugovóra a báránnyal, bizonyára haloványan meglátta a jövőben — ez, 
mint tudhatnánk, csak a fennkölt énekesek kiváltsága — az emberi találékonyság és 
képesség nagy diadalát, amely népünket éppen most töltötte el végtelen örömmel és 
izgalommal."15 írása tulajdonképpen az Atlanti-óceánt átszelő távírókábel lefektetését 
köszönti — erre utal hivatkozása az emberi találékonyság nagy diadalára - de a kontinen-
seket összekötő kábel éppúgy a határok leomlásával azonosult, mint az emberiség test-
vériesülése. Ugyancsak Béranger ösztönzését lehet felfedezni az Európa - eredetileg 
Resurgemus (Feltámadunk) — vagy az Egy elbukott európai forradalmárnak című versek 
szabadság-témájában. Whitman a modern kor eszméinek poétikai megvalósítását, kifeje-
zését kereste, s nem véletlen, hogy a bibliai zsoltárok vagy az Énekek éneke lett költői 
modellje. Hasonlóképpen a kifejezésbeli tisztaságra és egyszerűségre törekedve Ady Endre 
is gyakran a bibliai nyelvhez nyúlt vissza. 

Nem a költészet témája, eszmeisége, hanem a forma tette Whitmant sajátosan ameri-
kaivá, ahol hiányzott az a gazdag népköltési hagyomány, amelyre például Petőfi támasz-
kodhatott. Amerikaisága ezért hatott újszerűen az európai, mindenekelőtt a francia 
költészetben. Befogadása azonban az európai költészetben egy olyan történelmi időszak-
ban indult kibontakozásnak, amikor a forradalmak sorozatos veresége megkérdőjelezte a 
demokrácia lehetőségeit és igazságát. Ugyanezt tette azonban maga Whitman is, amikor a 
Párizsi Kommün évében, 1871-ben közzétett Democratic Vistas (Demokratikus látomá-
sok) című írásában kijelentette: „Azt kell mondanom, hogy az Új Világ demokráciája 
bármily nagy eredményeket ért is el a tömegeknek a nyomorból való kiemelése, az anyagi 
fejlődés, a termelés és bizonyos, rendkívül megtévesztő, felszínes, szellemi színvonal terén, 
mindeddig csaknem teljes kudarcba fulladt társadalmi tekintetben, valamint az igazán 

1 5 I Sit and Look Out. Editorials from the Brooklyn Daily Times. Ed. by Emory Holloway and 
Vernolian Schwarz. New York: Columbia University Press, 1932. 1 5 9 - 1 6 0 . 
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nagyszerű vallási, erkölcsi, irodalmi és esztétikai eredményeket illetően."16 Whitman 
ezzel a valósággal szegezi szembe saját demokratikus vágyait, ezért is lett meghirdetett 
prófétai magatartásának egyik sarkalatos pontja az a felfogás, hogy a jelent az elkövetkező 
korok szemszögéből ítélje meg. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy a 
társadalom mélyén növekvő válság, amely Európában az 1848-as forradalmakkal vetődött 
első ízben általános jelleggel felszínre, az amerikai kontinensen csaknem másfél évtizedes 
késéssel jelentkezett. Míg ott ez a válság a polgárháború befejezésével és a négerek jogi 
felszabadításával látszólag megoldódott, Európában éppen a Párizsi Kommün bukása után 
állandósultak azok a belső társadalmi ellentmondások, amelyek csak elmélyítették a már 
folyamatban lévő válságot. 1848 és különösen 1871 után a világ megoldhatatlan ellent-
mondások, ismeretlen erőktől okozott félelmetes jelenségek tömkelegének tűnt a költő 
számára, s mivel a forradalmi út járhatatlannak bizonyult, érdeklődése fokozatosan a 
közösségitől a magánélet szférája, a társadalmitól az esztétikai kifejezés irányába fordult. 
S míg korábban Whitmannél az életöröm a testi és szellemi, az egyéni és a közösségi 
együttes jelenlétéből fakadt, az új költészet az örömöt csaknem kizárólag az egyénivel, a 
testivel azonosítja. Whitman és Baudelaire egyaránt kézen fogja az olvasót, mint testvért, 
mindketten a nagyváros, a modern élet költői, de míg Baudelaire a Romlás virágainak már 
az Előhangjában az „alvilági táj" felé, a „bűzös homályba" visz magával, Whitman 
„végtelen híradást" ígér. E kor ellentmondásaiban rejlik a szimbolizmus gyökere is, hiszen 
az végső fokon annak a kifejeződése, hogy a társadalom válsága a költészet eszközeivel 
feloldhatatlan. A korábbi költői forradalom így válik a forma forradalmává, és ennek 
külső jele éppen a whitmani versforma átplántálása lesz az európai költészetbe. 

A hetvenes években azonban Whitman költészetében is mély változás következik be, és 
ennek a változásnak két olyan jelentős költői mű az eredménye, mint az Üt Indiába és a 
Kolumbus imája. Mindkettő nagy emberi teljesítményt köszönt, a világ egészének a 
felfedezését az emberiség számára, de Whitman többé már nem hisz a tudomány minden-
hatóságában, hanem új szempont szerint, a vallás és az erkölcs nézőpontjából veti vizsgálat 
alá a világot, és indul el a képzeletbeli utazásra: 

Utazz, lélek, vissza az ősi gondolathoz, 
Ne földrészekre, tengerekre csak: saját frisseségedhez is, 
Zsenge értségéhez magzó virágnak, 
Bimbózó bibliák hónába. 

Szállj, lélek, szabadon, én veled s te velem, 
Kezdjük körülhajózni most a földet, 
Az emberét - s elméje visszafordulását 
Az értelem ős édenébe. 
Vissza, vissza a bölcsesség születéséhez, az ártatlan sejtésekhez, 
A teremtés szép hajnalához.17 

1 6 Democratic Vistas. In: The Portable Walt Whitman. Ed. by Mark van Dören. New York: Viking 
Press, 1945. 400. 

1 'Fűszálak, 298. Jékely Zoltán fordítása. 
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Az Út Indiába tanúsága szerint a jelenlévő világban a lélek utazása az egyetlen, amely eléri 
végcélját: szemtől szembe kerülhet Istennel. Ugyanezt a gondolatot a Kolumbus imája a 
következőkben fogalmazza meg: 

A keserűség túlárad belőlem! 
A holnapot sem érem meg talán; 
Uram, nincs nyugtom addig és nem tudok enni sem, sem 

pihenni, 
Amíg imámmal nem fordulok Hozzád, amíg gyónásommal 

nem lépek Hozzád, 
Amíg lényedben újra megfürödni nem indulok el Hozzád, 
S nem érkezem jelentést tenni Hozzád.18 

Ez a téma a francia Paul Claudel költészetében válik uralkodóvá a századforduló éveiben, 
és az ő közvetítésével jut el a magyar avantgarde második hullámához. így formálja majd 
együttesen Whitman és Claudel, a kozmikus érzés, a mindenség lüktetésének megérzett 
ritmusa a húszas évek elején a napjainkra eléggé méltatlanul elfelejtett Komor András 
költészetét. 

Mint már ez a példánk is mutatja, a magyar avantgarde költészetében a whitmani 
indítás áttételesen jelentkezett, elsősorban francia közvetítés útján, Rimbaud, Apollinaire, 
Claudel, Cendrars vagy a belga Maeterlinck és Verhaeren poétikai ösztönzéseként, amely 
irodalmunk franciás érdeklődésével függ össze, s a rokon német és olasz jelenségek inkább 
párhuzamok vagy analógiák, mintsem hatást hordozó lehetőségek forrásai. Másfelől jelen 
van egy közvetlenebb whitmani párhuzam is, amely elsősorban nem poétikai, hanem 
eszmei, és Kassák Lajos tulajdonképpen ezt az eszmei bátorítást olvashatta ki Reichard 
Piroska tanulmányából. Kassáknak ugyanis, ha csak formaújítói bátorításra lett volna 
szüksége, elegendő lett volna a francia szabadvers példájára hivatkoznia, ha pedig csak 
eszmeire, úgy jobb példát nem találhatott volna Petőfinél. Kassák azonban az új költői 
formát és a forradalmi-demokratikus eszmeiséget kívánta poétikailag egységbe ötvözni. 
Whitman és Petőfi rokonságát már Imre Sándor felfedezte, s megállapította, hogy mind-
ketten hivatásuknak vallották a szabadság, a demokrácia megéneklését, mindketten haza-
fiak és egyidejűleg a világszabadság és az emberi testvériség hirdetői voltak. Imre Sándor 
azonban hozzátette: „De gyakran megütközést okoz akármelyiknek a túlzása, ha mint 
Whitman, lelkesedésében magának prófétai, sőt messiási hivatást tulajdonít; úgy érti, 
legalább úgy mondja, mintha ő volna minden mindenekben és az emberek arra volnának 
rendelve, hogy az ő lelkét fogadják be, tőle ihlettessenek; mert ő a világszellemmel van 
eltelve s nem alábbvaló annál, ki a világ bűnét elvette, az erkölcsi világot újra alkotni 
küldetett és az emberiségért feszíttetett meg. ízetlen, mikor magával sokat foglalkozva, 
magát minden dologgal, minden nagy tulajdonsággal, eszmével összeméri."19 Ha jól 
meggondoljuk, ugyanezek a vonások jellemzik az avantgarde költőit is, és ezért aligha 
véletlen, hogy Babits az új költészet ürügyén Imre Sándorra és nem az időben sokkal 

1 'Fűszálak, 302. Faludy György fordítása. 
19Imre Sándor: I. m. 2 1 6 - 2 1 7 . 
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közelebb álló Reichard Piroskára hivatkozott. Azt mondhatjuk tehát, hogy a századelő — 
elsősorban francia — megújulásra törekvő költészeti mozgalmai, amelyek a szabadvers 
érzelemkifejező hatásának fokozása érdekében tovább tördelték a whitmani biblikus 
áradású formát, és a whitmani költészet eredeti eszmei irányultsága és elkötelezettsége 
találkoznak össze a magyar avantgarde-ban, mégpedig oly módon, hogy a háború alatti 
első hullám — A Tett és a Ma köre — kevésbé hű a whitmani formához, de megőrzi, sőt a 
forradalmiság felé viszi tovább demokratizmusát, míg a második hullám a húszas évek első 
felében — a Magyar írás körüli csoport — a történelmi-társadalmi változások következ-
ményeként talán hívebb a formához, de eszmeileg kevésbé elkötelezett. 

Az Ének magamról magyar nyelvű kiadásáról szólva Hevesy Iván megjegyzi, hogy 
Gáspár Endre „ezzel egy kissé pótolta azoknak a mulasztását, akiknek első kötelessége 
lett volna Whitmant, az új költészet ősét és minden új törekvés örökké termékenyítő 
forrását magyarul megjelentetni".20 Ebből a megjegyzéséből arra következtethetünk, 
hogy Babitshoz hasonlóan ő is a fordítást tekintette az asszimiláció megvalósulásának — és 
egyet is érthetünk ezzel a felfogással, mivel az irodalmi jelenségek kisajátítása mindenkor 
csak anyanyelven lehetséges —, megfeledkezett viszont arról a nem kevésbé fontos kérdés-
ről, hogy a háború és forradalmak időszakában az avantgarde figyelmét és erőfeszítéseit 
más feladatok kötötték le. A Hevesytől korábban felvetett kérdésekre visszatérve a 
whitmani formát bizonyára destruktívnak, rombolónak tekinthetjük abban az érte-
lemben, hogy az szakítást jelent a kortárs költészet általánosan elfogadott, csiszoltán 
míves formáival. Ebben az értelemben azonban valamennyi igazi költő destruktív, 
amennyiben tagadja a korában készen található költői formákat, s újat teremt helyettük, 
olyat, amely legjobban megfelel egyéniségének és ars poeticájának. A Petőfi-Whitman -
párhuzamhoz visszatérve, Petőfi a népet úgy kívánta uralkodóvá tenni a költészetben, 
hogy a népköltési formát emelte a műköltészet szférájába. Whitman számára Amerikában 
hiányzott ez a népköltészet, és mint mondta, a költészet sem fedezte fel igazában a népet, 
ezért nyúlt vissza egy a nép számára is érthető költészeti forráshoz, a bibliához. (Egyéb-
ként a Fűszálakkal egy évben jelent meg Henry Wordsworth Longfellow Hiawathdja, amely 
témájában az amerikai indián hagyományhoz nyúl vissza, a formát azonban az európai 
népi eposztól kölcsönzi.) A szabadvers létjogosultságát a demokrácia kifejezési eszköze-
ként Babits is elismerte, noha nem tartotta követendő példának, de Whitman szakítása a 
hagyományokkal annyira teljes, és formája annyira gyökeresen új volt, hogy elsőként a 
formarombolást fedezték fel benne. 

Ami pedig Whitman világnézetét illeti, semmiképpen sem lehet destruktívnak tekin-
teni, különösen a századelő magyar társadalmi berendezkedése felől szemlélve, ahol még a 
demokratikus forradalmi átalakulás is váratott magára. Whitman költészete a demokrácia 
egy nem is annyira megvalósult, hanem megvalósítandó formájának a kifejezése, s mint 
ilyen elsősorban társadalmi irányultságú, elkötelezett költészet, amely ugyanakkor egy 
sajátos - a hagyományostól eltérő - esztétikai rendszerre épül. Amint a későbbi írásaiból 
világosan kitűnik, Whitman éppen a néptömegek érdekeit tekintve volt elégedetlen a 
demokrácia korában megvalósult formájával, és hirdette egy forradalmak nélküli korban a 
demokrácia tökéletesítésének, további kiterjesztésének szükségét. 

20Hevesy Iván: Walt Whitman magyarul. Nyugat, 1922. 429. 
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A Hevesytől felvetett kérdés lényege azonban, hogy mennyiben haladta meg a magyar 
avantgarde a whitmani formát és világnézetet, mennyiben volt új és építő elődjével 
szemben? Vagy másképpen fogalmazva, hogyan és milyen mértékben gyarapította a 
whitmani hagyatékot, illetve egyáltalán mire támaszkodott belőle költői célkitűzései 
megvalósítása során? A kérdésekre csak úgy válaszolhatunk, ha áttekintjük azokat a 
rokon- és eltérő vonásokat, párhuzamokat, hasonlóságokat és eltéréseket, amelyek Whit-
man és a magyar avantgarde költészete között kimutathatók. 

Költői forma tekintetében — eltekintve Kassák és Raith néhány valóban whitmani 
ihletésű formamegoldásától — a magyar avantgarde elsősorban a francia szabadversre 
támaszkodott, amely megtörte, megszüntette a whitmani vers biblikus zsolozsmázó, 
monoton hangvételét és formáját, ezáltal is tágabb lehetőséget nyitva az egyéni érzések 
kifejezése számára. Egyidejűleg természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ex-
presszonista és futurista stíluseszközök átvételét sem a német, illetve olasz költészetből. A 
whitmani lassú sodrású vers — a polgárháború időszakában írt ciklusok, mint Az út 
mentén, a Dobpergés és a Lincoln elnök emlékezete több darabjának kivételével - egy 
alapjában szemlélődő magatartás kifejeződése, míg az avantgarde vers a maga törede-
zettebb formájával, a gyakori felkiáltással, a jelenség leírása helyett a képi megjelenítésre 
törekvéssel legalább szándékában cselekvésre ingerel. A különbséget azonban a két 
különböző történelmi korszakban gyökerező költői magatartás kifejeződéseként is értel-
mezhetjük. Whitman költői termésének java része az amerikai kapitalizmus gyors fejlődé-
sének korát tükrözi, amelynek kísérőjelensége a haladás töretlen vonalába vetett meggyő-
ződése. Innen a versek többségének nyugodt áramlása, a leírások, a szentenciák végtelen 
áradása. Ezzel szemben az avantgarde az imperializmus válságának a szülötte, ez magya-
rázza nyugtalan hangvételét, rokonszenvét a szenvedő emberiség iránt, ezért mozgósít 
cselekvésre, legelkötelezettebb formájában pedig forradalomra. 

A rokon vonásokat az eszmeiségben, a megváltozott költői magatartásban kell keres-
nünk. Pályafutására visszatekintve Whitman így jellemezte költői magatartását: ,,Az egyik 
legfőbb eszmei különbség verseim minden lapján az elfogadott költészettel szemben a 
másfajta magatartás Isten, az objektív világ iránt, és főként (elmélkedés, vallomás, feltéte-
lezés stb. útján) az én, az éneklő vagy beszélő én teljesen megváltozott magatartása 
önmaga és embertársai irányában."21 Ezzel egyidejűleg arra törekedett, hogy hűségesen 
és megalkuvás nélkül fejezze ki irodalmi vagy költői formában saját fizikai, érzelmi, 
erkölcsi, szellemi és esztétikai személyiségét, és sokkal jobban azonosítsa azt a korral és 
hellyel, mint az amerikai költészet ő előtte bármikor. Ezért is áll az én a vers középpont-
jában, aki megszólítja az olvasót, beszélget vele, hívja, viszi magával, felemeli a min-
denségbe, körülviszi a világban, együtt láttat egymástól távol eső dolgokat. 

Ez a megváltozott magatartású én rendelkezik azzal a rendkívüli képességgel, hogy 
azonosuljon anyagi és szellemi, élő és holt, valóságos és képzeletbeli lényekkel vagy 
dolgokkal. Azonosulhat magával a költővel, vagy függetlenedhet tőle. Ennélfogva nem-
csak az olvasót szólíthatja meg, hanem önmagát is, mint Whitman az Üdvözlégy, világ! 
című versében: 

2'Backward Glance O'er Travel'd Roads. In: Walt Whitman: Leaves of Grass. Ed. by Emory 
Holloway. Garden City, N. Y.: Doubleday and Co., 1954. 525. 

204 



Ó, fogd meg a kezem, Walt Whitman! 
Ilyen ragyogó csodák! Ilyen látványok és hangok! 
Ilyen végtelenül összekapcsolt láncszemek, mindegyik 

belehurkolva a szomszédjába. 
Mindegyik megfelel a többinek, mindegyik megosztva a 

többivel a földet. 

Mik tárulnak tebenned Walt Whitman? 
Micsoda hullámok és párolgó földek? 
Micsoda égövek? Milyen emberek és városok? 
Kik a csecsemők, akik játszanak vagy szunnyadoznak? 
Kik a leányok, a férjes asszonyok? 
Kik az öreg emberek, akik lassan ballagnak, karjaikat 

egymás vállaira fonva? 
Micsoda folyók ezek? Micsoda erdők és gyümölcsök ezek? 
Mi a neve ezeknek a hegyeknek, amelyek oly magasra nyúlnak 

a ködbe? 
A lakások micsoda milliárdjai, teljes-tele lakókkal? 2 2 

S miután felteszi még a kérdést önmagának, hogy mit hall, mit lát, feleletként végigszá-
guld a földön, felsorolja az élet csodáit, himnikus áradással átölelve az egész földi életet. 
Komor András így kérdez a whitmani kérdésre: 

ó ki vagyok én? 
ó hogy irigylem az embereket, akik gumitalpas cipőt viselnek 

s problémáik nincsenek, 
szomorú, szomorú erről beszélni, én néhány verset írtam az 

örömről, de mostan felszakadtak bennem a zsilipek s 
áradok 

szennyes fekete vízzel 
én ujjongásnak hittem magam s valahol ott kerestem a költő 

hivatását, hogy megtagadja önmagát, 
de torkomig áradt a szomorúság és most én vagyok a fő, 
most én vagyok az egyetlen, most el kell intézni mindent, 

ami rám vonatkozik, 
ami fáj nekem, nagyon fáj, 
most szeretnék tiszta fejjel gondolkodni a jövőmön, 
amíg nem késő, 
amíg visszatérhetek, vagy nem is tudom, 
ó ó ki vagyok én? 2 3 

2 2 Magyar írás, 1921. 162. Hevesy Iván fordítása. 
2 3 Komor András: Állomás. Magyar írás, 1925. V. 1. sz. 4 - 5 . 
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A költőnek, legyen szó Whitmanról vagy az avantgarde költőiről, mindenki testvér, 
különösen az az üldözött, az elnyomott, a munkás, aki erejével és tudásával építi a 
valóságra a világot, vagy miként a testvér fogalmát Kassák Lajos az Boldog köszöntés című 
versében értelmezte, „Köszöntünk benneteket, mint ahogy igaz testvérek köszöntik 
egymást", mert „homlokunkon a nagy vörös csillaggal énekeljük magunkat, akik ti 
vagytok". Az én azonosulhat valóságos vagy elvont dolgokkal, mint Kahána Mózes Vörös 
versében: „Én vagyok a vas a vörös katona szuronyában, / én vagyok a gyűlölet. / Se 
származásom, se életem: / én vagyok a forradalom!" — sőt ez az azonosulás kozmikus 
méretűvé válhat, mint Komját Aladár Nézd, sajog a fény című versében: „A föld vagyok! a 
levegő! az ég! / Fiatal vére krisztustalan fáknak." 

Ez az én-tudat a prófétai elhivatottságból táplálkozik, annak egyik megjelenési for-
mája, amely a költőnek feladatául adja, hogy hirdesse az emberiség testvériesülését, 
egyenjogúságát. Az Újkor évei című versében Whitman így fogalmaz: 

Minden nemzetek egyesülése? Egyetlen szívvel dobog 
a föld? 

Egyetlen tömeg lesz az emberiség? lám csak reszketnek a 
zsarnokok, koronák 
elhomályosulnak, 

A nyugtalan föld új korral néz szembe, talán általános, 
isteni háborúval. 

Senki sem tudja, mi következik, különös jelek tűnnek 
fel nappal és éjszaka. 

Prófétai évek! A bejárhatatlan távolságot hiába igyekszem 
legyűrni, tele van fantomokkal. 

Meg nem született tettek, hamarosan bekövetkező 
események vetülete körülöttem.24 

A whitmani kihivásra válaszul Kassák Lajos az Örömhöz című versében már arról beszél, 
hogy „az új Messiások elé harangozok, / kiket majd a század telt ütemre dob ki a fóru-
mokra", mert a próféta már megsejtett valamit az új világból: 

Az élet billió lehetőségét csapolom magamból 
s a nevetés aranyvillája koppan a fogaimon. 
Az öröm és az akarat bitangoló hímje vagyok, 
s bolond csikó, tág cimpákkal nyerítek az időkbe: 
hol majd Vesztfália mély acélhámorai dalolnak nekünk 
s igás ökrei után a vad, kunsági paraszt, 
Pétervár 1905-je, a champagne-i víg szüretel ők— 
s ó lásd! az én részeg, utcai nyelvem is, ki most 
elsőnek dobja be magát az új földre.2 s 

2 4 Fűszálak. 343. Kassák Lajos fordítása. 
1 sKassák Lajos: Világanyám. Wien: Bán Verlag, 1921. 59. 
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A költő-próféta leggyakrabban használt fogalmai, a szabadság, demokrácia, testvérie-
sülés, új ember, forradalom, megváltás, mind ugyanannak az eszmei tartalomnak a hor-
dozói. Ezeknek a fogalmaknak jól körülhatárolható jelentésével szemben azonban bi-
zonytalanabb a prófécia teljesülésének útja és módja. A whitmani prófécia esetében 
azért, mert egy mérhetetlen önbizalmat sugárzó korban ez a jövő beláthatatlan távol-
ságban van, s a hozzá vezető út pedig tele van különös, leírhatatlan jelenségekkel. A 
prófécia ellentmondásaként a kor azt is sugallja a költőnek, hogy a megálmodott jövőt, 
ahonnan visszatekintve kellene saját korát megítélnie, azonosítsa a jelennel. Ezért teremti 
meg Whitman a „nemzeteket szülő nemzet" mítoszát, ahol „az emberek tettei megfelel-
nek a nap és éj messzeható tetteinek", mert Amerika — A kék Ontario partján című vers 
tanúsága szerint — az emberiségnek épít, ezáltal tölti be azt a hivatását, hogy a korszak 
vezető nemzete, illetve „a jövő ígérete és biztosítéka" legyen. 

Míg azonban Whitman a forradalmi perspektíva hiányában nyugodtan hirdethette az 
ítéletet az Ének az isteni négyzetről című versében, hogy „Embernek meg nem bocsátok 
- a bűn halállal jár —, én az életét veszem", a magyar avantgarde költőit ugyanez az 
erkölcsi felfogás szinte megoldhatatlan dilemma elé állította az 1917—1919-es évek 
forradalmainak időszakában, tehát pontosan akkor, amikor a prófécia beteljesülése 
kézzelfogható közelségbe került. A bibliai és erkölcsi „ne ölj" törvénye került ellent-
mondásba a forradalom fegyveres védelmének követelésével. Ez abban a kérdésben 
jelentkezett, hogy szabad-e bűnben fogannia az emberiség legtisztább céljainak, de ugyan-
akkor szabad-e tétlenül nézni, hogy mások e célokat erőszakkal megsemmisítsék? Az 
erkölcsileg lehetséges válasz: a bűn mértékének megfelelő áldozat. A költő nevében 
elhangzó prófécia helyét ezért a szenvedő Krisztus alakja foglalja el, a legtökéletesebb 
próféta, aki hirdette az emberiség megváltását, és életének feláldozásával, a bűn mértéke 
szerint kirótt büntetés vállalásával teljesítette prófétai hivatását. Költészetileg ezt fogal-
mazza meg Kassák Lajos a Máglyák énekelnek Krisztus-arcú forradalmárának alakjában. A 
whitmani hasonlóság azonban itt már meglehetősen távoli. Whitman ugyanis költészetileg 
nem dolgozta fel az áldozatvállalás problémáját még a háborús verseiben sem, az „ősi 
ügy" védelmét belső problémáktól mentesen elfogadta, de magatartásában a szenvedő 
Krisztus vonásait figyelhetjük meg. A legnagyobb szenvedés részt vállalni mások szenve-
déseiben, innen a betegeket gondozó, haldoklókat vigasztaló, a halottakat elsirató maga-
tartás. 

A forradalom veresége után a prófétai magatartás gyökeres változáson ment át, ezáltal 
is jelezve, hogy az avantgarde költészet társadalmi irányultságú vonulata talaját vesztett 
jelenséggé vált. A prófécia teljesen szimbolikus értelművé változott, mint Kassák Lajos 
soraiban: 

emlékek szíven szúrnak bennünket szörnyű mézes-kalács-
kardokkal 

de mi rendületlenül énekeljük 
ó ó meghalt az asszony jaj oda van az asszony 
szép volt az asszony halleluja 
emlékezzetek rubintgombos melleire26 

26 Kassák: uo. 120. 
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vagy eltűnt, és helyét a szenvedő, de minden bűnért megbocsátóan esedező próféta vagy 
Krisztus alakja foglalja el, mint Komor András Zsoltár című versében:: 

Engedj, Uram, hozzájuk hajolnom s útnak a lábuk alá 
teregetnem jóságomat, mely a tiéd 
engedd hozzájuk szívem szeretetét 
engedd ajkukra az én békélt mosolygásomat 
az emberek szomorú szívéhez s boldog öleléssel karomat azokra, 
Uram, akik az én ellenségeim.2 7 

Ennek azonban már nem sok köze van sem a whitmani, sem az avantgarde prófétai 
magatartáshoz, sokkal inkább Paul Claudel misztikus lírájához hasonlítható. 

Whitman és a magyar avantgarde költői magatartásában egyaránt nyomon kísérhető 
még egy rokon vagy párhuzamos vonás, az erkölcsi forradalom kategóriájának elfogadása 
és költészeti kifejezése. Az erkölcsi forradalom Whitman számára a forradalom egyetlen 
járható, reálisan elfogadható útját jelentette, s költészete tulajdonképpen nem egyéb, 
mint törekvés ennek az eszmének megfelelő tartalmi és formai kifejezésére. Whitman -
különösen az Ádám gyermekei ciklusban — a test költőjének látszik, de nem csak azé: 

Mondottam, hogy a lélek nem több a testnél, 
És mondottam, hogy a test nem több a léleknél2 8 — 

írta, mivel arra törekedett, hogy az embert testi és szellemi létezésének egységében ragadja 
meg, hasonlóképpen ahhoz, hogy az egyént és a tömeget, az individuális és szociális 
létezőt is együttesen, egymást kölcsönösen feltételező jelenségként vizsgálja. Az erkölcsi 
forradalom célja annak a hatalmas munkának a betetőzése, amelyet az emberiség létezé-
sének évszázadai folyamán a világ megismerése érdekében kifejtett. Eddig a tudományé 
volt a szó, most azonban közbelép a költő, mivel az ő ideje érkezett el: 

Végre a költő is jöhet, aki méltó e névre, 
Jöhet az Ur igaz fia, dalait énekelve. 
Mert nem csak a ti tetteiteket kell, ó, utazók, tudósok, 

feltalálók igazolni, 
Hanem meg kell nyugtatni már e lázas gyermeket is, 
Minden vonzódásukra jószívvel felelni kell s meg kell a 

titkot mondani, 
Minden különbséget és szándékot el kell tüntetni már, át 

kell hidalni, összefűzni, 
Ezt az egész hideg, közömbös, néma földet tökéletesen 

igazolni kell, 
Az isteni háromságot be kell tetőzni s meg kell pecsételni 

a költővel, Isten igaz fiával, 

/ 
27Komor András: Zsoltár. Magyar írás, 1923. 35. 
2 'Fűszálak, 79. Gáspár Endre fordítása. 
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(Neki kell csak igazán szorosokat átszelnie s hegyeket 
meghódítania, 

A Jóreménység fokát körülhajóznia, hogy célját elélje!) 
A természet s az ember többé ne különüljön, ne szakadjon el, 
Isten igaz fia végképp kapcsolja őket egybe.29 

A léleknek messzebb kell utaznia Indiánál. A földnek, égnek titkai felé, megtölteni a tér 
végtelenét, megtalálni az eszménykép álmait, a tisztaság, a tökéletesség világát. Azt a 
világot, amelyet az emberiség papjai a költők egymást követő nemzedékeik során újra és 
újra megálmodtak. S a kör tulajdonképpen itt bezárul. Az erkölcsi forradalom visszavezet 
a kiindulási ponthoz, a próféciához. 

Kassák Lajos szerint, akinek véleménye általában a magyar avantgarde álláspontját 
tükrözte, a morális forradalom időben megelőzi, egyúttal előkészíti a társadalmi forradal-
mat, és párhuzamosan halad mellette. Csakhogy az erkölcsi forradalom modellje nem a 
nyugati irodalmakban található, és ezzel mintegy tagadja a whitmani indítás lehetőségét, 
hanem az oroszban, és Kassák a Turgenyev nihilizmusától Gorkij szocialista humaniz-
musáig terjedő vonulatban találja meg a művészet forradalomra eszméitető hatását. „A 
morális élet ilyen átalakulását eddig egyetlen nyugati állam népénél sem lehet kimutatni" 
— mondta. Majd hozzátette: A forradalom „megindulási okának és a fenntartó erő teljes 
kifejlődésének alapjául nem csupán a jól felfogott gazdasági érdeket, sőt ennél határo-
zottabban nagyobb jelentőségűnek tartjuk az orosz lélekben végbement morális forradal-
mat. És épp ezért az orosz forradalom állandósulása felől nincsenek kétségeink. Mert 
tudjuk, azok az erők, melyek ma forradalomba koncentrálódtak a társadalmi rend 
gazdasági és politikai megváltoztatásáért, ennek a célnak a beérése utáni forradalomba 
decentralizálódnak a minden államrenden felül kívánkozó kollektív individuumért."30 Ily 
módon a világ átalakulásának gazdasági indítékai mellett a forradalmas ember, a kol-
lektív individuum az állandó forradalom biztosítéka. „Mi nem tudósok, hanem az életet 
felértő művészek vagyunk, s így eszünk és érzéseink kinyilatkoztatója a művészet. A 
forradalmat szolgáló praktikus munkamegosztás alapján részünkről a művészetünket 
tartjuk legtöbbet segítő eszköznek a nagy harcban, és hiszünk ennek az új művészetnek új 
embert építésében, mint ahogy hiszünk a ténnyé vált világszemléletes orosz művészet 
forradalmasító erejében."31 A magyar aktivizmus legnagyobb érdeme — Kassák szerint—, 
hogy túljutott minden korábbi irodalmi irányzat romboló tevékenységén — Hevesy Iván 
ehhez az előzményhez sorolta Whitmant — és eljutott oda, hogy megvesse az építési 
lehetőségek fundamentumát. 

Whitmannek ez a meghaladása azonban elsősorban programként jelentkezett, a költői 
művekben kevésbé fogalmazódott meg. Megfigyelhető azonban Kassáknak néhány versé-
ben, mint a Liebknecht Károlynak, a Járvány, 1918, Népgyűlés vagy a fellázadt embert 
köszöntő Vörös pillanat: 

1 ' Fűszálak, 296. Jékely Zoltán fordítása. 
' 0 Kassák Lajos: Előadás a Ma első agitatív estjén. In : Világszemlélet és irodalom. Szerk.: Szabolcsi 

Miklós, Illés László, József Farkas.Bp., Kossuth K., 1982. 118. (Kiemelés az eredetiben.) 
" U o . 119. 
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Valamennyiteket látlak, testvérek, 
s én most fáklyákat énekelek elétek az összekevert utakon. 
Felétek nyalábosodom a hasadó reggelben, 
amelyen bizonyosan átáradtok mint valami vörös 

kapun. 
Köszöntöm a ti első szabad, diadalmas napotokat, 
mikor valamennyien tiszták lehettek, és megszépültök 

az erőben, 
mint az elharapózott tűz és a parttalan vizek. 
És ez bizonyosan így lesz, mert a világ eleven 

összében 
te vagy a szorzó és az osztó is csak te vagy.32 

Kassák a Máglyák énekelnek című epikus kísérletében még egyszer megmutatja „a jóság 
betöltésére született" embert, aki az új világ fundamentuma és „legigazibb papja a 
megváltásnak". A vers azonban már az emigrációban jelent meg, és a Tanácsköztársaság 
elsiratása lett. Kahána Mózes Kassákhoz hasonlóan fogalmazta meg a forradalmas ember, 
a kollektív individuum gondolatát A prófétáknak mindenfelé című versében: 

Nézzétek: az ember arcát gyújtom arcomra, hogy 
egészen férjek el akin szép, és harc és Isten 
vagyok! 

Nézzétek: poétaságom esszenciáját, egy-életem víg 
nyilán fecskendezem el emberen, fűszálon, 
éteren, hogy minden csepp életem éljen más-
ban: mert ez az egy igaz élet! 

Nézzétek: Vassá vált véremet „a szép", „az isten", 
„a hangtalanság" - poétaságom csattog-
tatja velem a vörösségbe, hogy a megérlelt időn 
termő-lágy berkeken öntöződjenek!3 3 

A Tanácsköztársaság néhány hónapja azonban nem tette lehetővé a kollektív individu-
umot megteremtő erkölcsi forradalom igazi poétikai megvalósítását. Azavantgarde emig-
rációba szorult képviselői továbbra is hangoztatták ugyan, hogy „a megváltást vajúdó időt 
kínlódják előttünk formába az új művészek,"34 vagy mint Kudlák Lajos fogalmazott: „Uj 
etikát dobunk a burzsoá ideológiák fölé: a kollektív individuumét. — Az emberben 
megtalált akaratot a felszabadulásra, az akaratot a monumentalitásra, az akaratot a 
testvér-együttdolgozásra."35 A kollektív individuum azonban nem született meg, meg-
maradt akaratot, elszántságot erősítő irodalmi programnak. Kassák ugyan még tett egy 

3 2Kassák Lajos: Világanyám. 100-101. 
33Kahána Mózes:.A poétáknak mindenfelé. Ma 1919. 7. sz. 149. (Kiemelés az eredetiben.) 
3 4 Az alkotó művészek provizórikus moszkvai internacionális irodájának kérdései a magyarországi 

aktivista művészekhez. Ma, 1921. 1 - 2 . sz. 18. 
3 sKudlák Lajos: Aktivista művészet és aktivizmus a proletár forradalomban. Ma, 1921. 1 - 2 . sz. 4. 
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kísérletet, hogy a kollektív individuumot önellentmondásként az egyénben önmagában 
fogalmazza meg, követésre azonban nem talált. 

A világháború és a Tanácsköztársaság veresége után újjászerveződő' avantgarde — a 
Magyar írás és köre - már nem tudja és talán nem is akarja vállalni az erkölcsi forradalom 
hirdetését. Szinte misztikus rajongással vallja azonban az új hitet, és egy azon alapuló új 
erkölcsi magatartást, visszanyúlván távoli elődként Whitmanhe. Tivadar: 

(De zsendül már a bomlott tetemből — mindig omladékon 
tör át az új — szívünk templommá ível felettünk s vert 
életünkből új hit dalol.) 

S mi múltunk romjain új templom papjai, hitre-ki ált ók, 
dicsérő dallal köszöntünk Tégedet, Whitman. 

Idők távolában mégiscsak egyetlen vagy Te, akinek útja 
felénk ível.36 

Ez az új hit azonban nem az emberiségért cselekvő próféta világa, hanem a már szinte 
kozmikussá növekedett szenvedésé, amelyből a lélek csak a vallás nyújtotta vigasz misz-
tikus világa felé menekülhet. Ez figyelhető meg Komor András legtöbb versében, 
amelyeknek már címei is ezt a vallási meggyőződést tükrözik, mint Zsoltár, Hajnali 
kantáté, Vers vasárnapi harangszóra, Tavaszi zsoltár, s jóllehet hisz abban, hogy „kit ölén 
szerelmed életre köszönt / boldog lesz a gyermek / tavasz küldötte s ő fogja megváltani a 
világot", a költő már nem próféta, aki még lehetne ugyan magányosan kiáltó szó a 
pusztában, hanem mint Mária Béla verseiből kitűnik, a világtól félrevonult remete: 

Sóhajaitokat elnyelem és könnyeiteket megiszom, 
én testvéreim orcáira örök mosolygást akarok imádkozni 
áhítatos remete imával.3 7 

Hiába teszi azonban szentté, aki mindennap legyőzi önmagát, akinek szívében néha 
kitárulnak a kétség kapui, és lerombolódnak a bálványok, de nem talál új Istent, aki 
vezesse, vagy érzékenyen figyel minden jajra és kínra, s azért csak bocsánat iránt esedezik 
a szíve (Három vers, Litánia). A whitmani én, a prófétai magatartás, a morális forradalom 
indítéka így alakult át, illetve szűnt meg a húszas évek elejének magyar avantgarde 
költészetében. 

Whitman és a magyar avantgarde költészetének összetalálkozása törvényszerű volt. A 
költeményt egyikük sem tekintette pusztán szépirodalmi teljesítménynek, hanem társa-
dalmi funkcióval ruházta fel. Az elmondottak során ezt az alapvető párhuzamot igyekez-
tünk néhány kiragadott példa — a költői én megváltozott funkciója, a prófétai küldetés és 
a morális forradalom gondolata - alapján megrajzolni. További párhuzamokat természe-
tesen bőségesen lehetne még sorolni, így az erő és mozgás szimbólumának költői meg-

,6Raith Tivadar: ím én vezetlek mostan, Walt Whitman. Magyar írás, 1921.157. 
3 2Mária Béla: Szerető karok köszönete. Magyar írás, 1922. 200. 
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jelenítése, a szépnek a való világban keresése az eszményített világ helyett, a nyelvi 
ritmika és képi megfogalmazás, és helyenként az első látásra is nyilvánvaló formai 
párhuzam — Kassák Mesteremberek című versének lehetséges rokonítása Whitman 
verseivel —, amelyre csak utaltunk, de bővebb elemzését mellőztük. Mindezek talán 
kellően bizonyítják, hogy Whitman verseinek számos eleme szolgált ösztönzésül és volt 
jelen a magyar avantgarde költészetében, és ennek eredményeként Whitmant az eddigiek-
nél talán hangsúlyozottabban tekinthetjük a századelő magyar újító költői törekvései 
egyik kortársának. 
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EMERY GEORGE 

MIÉRT NINCSEN HATODIK ECLOGA? 

Radnóti Miklós minden idők azon művészei közé tartozik, akiknek pályafutása még 
fiatal éveik alatt zárult le; ennek ellenére, amint ezt Lichtenberg Emil oly találóan megírta 
Mozartról, „életének óriásvonala teljes".1 Az egyetlen disszonáns akkord, amely Radnóti 
„óriásvonalának" harmóniáját zavarja s életműve teljességét mind a mai napig problema-
tikussá teszi, hiánya egy hatodik számú versnek abban a disztingvált ecloga-sorozatban, 
amelyben a költő az időről s az időhöz beszél, vergiliusi természetességgel, költői dikció 
feletti költői nagysággal. A „Hatodik ecloga" hiánya nemcsak zavaró, ismerjük be 
őszintén: fájdalmas is. Rejtett lírai érzésekkel állunk a csonka ecloga-sorozattal szemben 
és megkíséreljük pótolni a hiányt. Halva született a ,Hatodik ecloga" s mégis létezik, ott 
bujkál, ott kell hogy bujkáljon valahol az Ötödik s a Hetedik ecloga között írt tizenegy 
vers egyikében. Hogy a Radnóti-filológia mennyire ki akar gyógyulni ebből a fájdalomból, 
szembetűnik már Trencsényi-Waldapfel Imrének abból a dolgozatából is, amely azonosítja 
a „Hatodik eclogá"-t Radnóti 1944. május 19-i keltű verstöredékével.2 Jelenlegi dolgo-
zatom minden idevágó érvelést tekintetbe vesz, sőt felhívja a figyelmet több olyan versre 
is, amelyekre ebben az összefüggésben még nem terjedt ki a figyelem. Célom azonban — 
az eddigiektől módszertanilag eltérve — nem megállapítani, hogy melyik vers a „Hatodik 
ecloga", hanem megválaszolni próbálni a fenti címben feltett kérdést: miért nincs? 

* 

A teljességre törekvés vágyálom-szimptómái a modern textológiában legtermészete-
sebben ott nyilvánulnak meg, ahol az irodalmi hagyatéknak vagy annak egy részének 
könyvvé szervezésére kerül a sor. Nem lehet könyv abból, ami hiányos. Az, hogy magának 
Radnótinak kívánsága volt, eclogáinak sorozatából egy eljövendő időpontban, talán 
békésebb körülmények között külön kötetet sajtó alá rendezni (úgy, mint Naptár-ver-
seinek sorozatából, amit meg is ért), már abból is kitűnik, hogy mint utólag megfontolt 
vágyának jelét, az ecloga-sorozathoz még 1942-ben egy „Előhang"-ot írt, a varázsos, 
ünnepi hangulatú s mégis tragikus árnyalatú Száll a tavaszi. Ennek a március 15-i harcos 

1Lichtenberg Emil: МоггА élete és művei. Rózsavölgyi és Társa, Budapest 1943. 7. 
2Radnóti Miklós: Eclogák. Szerk. Trencsényi-Waldapfel Imre. Magyar Helikon, Budapest 1961. 

Utószó. 
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hangulatokat felidéző versnek jelenléte és dikciója annyira felidézi s invitálja a teljesség 
eszményét, hogy most már a „Hatodik ecloga" sem maradhat ki a sorozatból. A fel-
szabadulást követő évek során 1961-ben került arra a sor, hogy Radnóti kívánsága 
beteljesüljön s az eclogákból egy Eclogák című Liliput-könyvecske legyen, a Magyar 
Helikon impresszuma alatt. Ennek a művészien kiállított, Szántó Piroska szuggesztív 
rajzaival illusztrált kötetnek utószavában Trencsényi-Waldapfel Imre, a szerkesztő a követ-
kezőképpen nyilatkozik a hiányzó „Hatodik ecloga" problémájáról: 

Olyan költemény nem került elő Radnóti hagyatékából, amely a „Hatodik ecloga" 
címet viselné, azt viszont — ismerve még a mártírhalálát közvetlenül megelőző napokban 
írt verseknek is csodálatosan gondos kéziratait — nem feltételezhetjük, hogy Radnóti 
megfeledkezett volna arról, hogy odahaza melyik sorszámnál hagyta félbe az eclogák 
írását. így vagy arra kell gondolnunk, hogy a Hatodik ecbga elveszett, vagy arra — ami 
valószínűbb —, hogy a költő azt a cím nélküli töredéket szánta a ciklus hatodik darab-
jának, amely 1944. május 19-i keltezéssel maradt fenn. Ez már — az Ötödik eclogáwal 
szemben, amelynek töredékes formája csak forma, azaz a tartalom tökéletes kifejező-
eszköze — a szó szoros értelmében töredék: befejezés és cím nélkül maradt, mert másnap, 
1944. május 20-án újra behívták munkaszolgálatra, ahonnan nem jött többé haza. A 
bukolikus szimbolika teljes hiánya e töredékben nem mond ellent a feltevésnek, hiszen ez 
már a Negyedik ecbga ban is alig, az Ötödik ecbgában pedig a legkisebb mértékben sem 
volt fellelhető. Viszont a feltevés mellett szól ószövetségi utalása, amely bizonyos érte-
lemben a Negyedik eclogához kapcsolódik és а Nyolcadik ecbgdt készíti elő.3 

Az 1944. május 19-i keltű vers, amelyet Radnóti Tajtékos ég című verseskötete óta a 
Töredék cím alatt ismerünk, az 1961-ben megjelent Eclogák című kötetben valóban 
helyet kap, mint az elveszett Hatodik ecbga. Trencsényi-Waldapfel nézetét és szerkesztői 
gyakorlatát erősíti meg Réz Pál is, aki 1979-es Eclogák-kiadványa utószavában, össze-
foglalva elődje érveit, még hozzátoldja: „ . . . fontos bizonyíték az is, hogy — mint Melczer 
Tibor megfigyelte — az Oly korban éltem én e földön. . . lényegében az első ecloga 
Vergilius-mottójának kifejtése, illetve alkalmazása Radnóti korára, a háborús évekre . . ."4 

Melczer Tibor disszertációjában a kérdéshez még hozzáfűzi, hogy a Negyedik ecbga 
utolsó előtti sorában szereplő „haragod füstje" is bibliai eredetű és prófétai horderejű: 
utalás Ézsaiás Könyve 30. fejezetének 27. versére.s Bár Melczer megfigyelése 1974-es 
keletű, az „elveszett" ecloga kérdése már a külföldi Radnóti-filológiában is visszhangra 
talált. Még 1965-ben, tehát négy évvel Trencsényi-Waldapfel Ecbgák-kiaáványának. meg-
jelenését követően B. S. Adams ezt írja egy jónevű, Angliában megjelenő szlavisztikai 
folyóiratban: „The Sixth Eclogue is lost as such, although it is commonly held that it 
exists under the title of Töredék' " (magyarul: „A Hatodik ecloga mint olyan elveszett. 

3Uo. 9 6 - 9 8 . 
4Radnóti Miklós: Eclogák. Szerk. Réz Pál. Magyar Helikon, Szépirodalmi Könyvkiadó 1979. 29. • 
sMelczer Tibor: Radnóti Miklós utolsó költői korszaka. Bölcsészdoktori disszertáció, ELTE 

1974. 137. 
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bár általában úgy vélik, hogy a 'Töredék' cím alatt megtalálható").6 Bár én ezt második 
Radnóti-kötetem jegyzetanyagában megválaszoltam, most úgy vélem, mégsem elég 
válaszul azt mondani: „ . . . the lack of a 'Sixth Eclogue' does not injure the existing 
se r ies . . . " („. . . egy 'Hatodik ecloga' hiánya a fennálló sorozatban nem tesz kárt . . .").7 

Mert ha ez ugyan igaz is, mint ahogyan igaz az is, hogy Shakespeare szonett-sorozatát sem 
csorbítja az, hogy egyik szonettje - a CXXVI. — csak tizenkét sorból áll, legjobban a 
problémát mégiscsak a tudatos költő akaratának és sorsának tekintetbevételével vizsgál-
hatjuk. Be kell tudnunk tekinteni a művész műhelytitkaiba. 

* 

Az első ilyen titok, amire gondolok, az, hogy ha már mindenáron a „Hatodik eclogá"-t 
keressük, talán más versek is számításba jöhetnek. Ehhez arra van szükség, hogy hang-
súlyozzuk, amit már régóta érzek, mégpedig azt, hogy az 1944. május 19-i keltű vers 
egyáltalán nem foglal el kiváltságos helyet a „Hatodik ecloga" elképzelhető - és meg-
védhető — jelöltjeinek sorozatában. Bármennyire is „kegyeletsértőnek" hangzik ez talán, 
engem Trencsényi-Waldapfel érvei nem győznek meg. Az 1944. május 19-i keltezésű vers 
csak történelmi tényben töredék, formájában nem. öt tökéletesen megszerkesztett, 
szóismétlésekkel kezdődő ötsoros versszakból áll (ami közel hozza a verset a Harmadik 
ecloga jeltani rendszeréhez).8 Ami a bukolikus szimbolika teljes hiányát illeti, ez a 
Negyedik s az Ötödik eclogában egyáltalán nem áll fenn; mindkét korábbi ecloga kép-
rendszerében megtalálhatóak a természet és a bukolikus élet képei: a Negyedikben 
különösen a „Hang" második beszélyében s az ezt követő „Költő" által mondott 
strófákban, az Ötödikben pedig a meggyászolt drága barát sorsát tükröző sorokban: 
„Jársz az avarban az erdei sár sűrű illata közt, vagy / illat vagy magad is? " s az egész vers 
erdő- és hófúvásképeiben. Ezzel szemben a Töredéket lezáró hatalmas, „Ésaiás"-ra való 
utalás a verset nem szükségszerűen csak eclogákkal köti össze (biblikus prófétát szerepel-
tető ecloga amúgy is csak egy van, a Nyolcadik). Gondoljunk csak a Meredek út című 
verseskötetben helyet foglaló Lapszéli jegyzet Habakuk prófétához című versre, illetve 
még nagyobb s jelentősebb összefüggésben, Radnóti összes biblikus utalású verseire és 
prózamunkáira, amelyek a Pogány köszöntőben megtalálható „És szólt és beszélt vala 
Káin Ábellel" című verssel kezdődnek.9 Az, hogy in extremis, utolsó bevonulásának 
előestéjén írt verstöredékében a költő biblikus utalást használ, az már, a vers logikájától és 
poetológiai követelményeitől eltekintve is, teljesen megérthető. Az egyetlen, valóban 
meggyőző nexusa a Töredék-versnek az eclogákhoz — amit viszont Trencsényi-Waldapfel 

'B. S. Adams: The Eclogues of Miklós Radnóti (Radnóti Miklós eclogái). The Slavonic and East 
European Review. 43. 1965. 396. 

''Miklós Radnóti: The Complete Poetry (Radnóti Miklós összes versei). Ford. és szerk. Emery 
George. Ardis, Ann Arbor 1980. 46. és 42. sz. jegyzet. 

8 Az ötsoros versszakokban megírt vers Radnótinak már az Újmódi pásztorok éneke című verses-
kötete óta kedvelt kifejezésformája; vö. pl. a Tápé, öreg este, Elégia egy csavargó halálára, Egy eszkimó 
a halálra gondol, Emlékeimben . . . és az À la recherche . . . című verseket. 

' A Krisztus-képeket felidéző' verseken kívül is gondolhatunk a Lapszéli jegyzet Lukácshoz című 
hátrahagyott versre, továbbá a János jelenései és a Berzsenyi Dánielről című prózaművekre is.. 
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nem említ meg — az Oly korban éltem én e földön. . .-nek az időhöz, a rettenetes 
történelmi korhoz való szólása. Itt Melczernek adok teljesen igazat, mármint abban, hogy 
ez a dikció a Töredéket Vergilius Első Georgicájávai és Radnóti Első eclogájának ebből 
vett mottójával teszi rokonszövegévé. Éppígy megtalálhatjuk viszont ezt a retorikát már a 
Járkálj csak, halálraítélt! című versben, valamint számos más versben is, amelyek tényleg 
megérdemelnék, hogy az eclogák előfutáijainak tekintsük őket.10 

Ha a csonka sorozatot nézzük — tehát csak a Száll a tavaszt és a hét létező és annak 
címzett eclogát —, formavilágukban két tendenciát fedezhetünk fel. A Radnóti által 
„elfogadott" ecloga lehet vagy csak dialógusban írva (Második, Negyedik), vagy csak 
hexameterben (Száll a tavasz..., Harmadik„ Ötödik, Hetedik), vagy mindkettőben (Első, 
Nyolcadik). Egyik formakritériumnak sem megfelelő ecloga — tehát nem-párbeszédes, 
amely pl. nibelungi sorokban lenne írva - nem maradt ránk. Mindez természetesen nem 
jelenti azt, hogy ilyen nem maradhatott volna, ha a költő erre gondolt volna, vagy — ami 
Radnóti költői módszereitől elvárhatóbb — ha ő úgy határozott volna, hogy legyen. Az, 
hogy ne legyen minden ecloga párbeszéd jellegű, Vergiliustól ered, akinek csak páratlan 
számú eclogái párbeszédesek. Ezt a törvényszerűséget egy kissé tovább lazítva juthatott 
Radnóti arra az álláspontra, hogy a hexameter — amelyre Vergilius eclogáiban még a 
hagyomány kötelezte a költőt — felcserélhető lehet egy másik, a modern költő által 
kedvelt prozódiával. Az evidencia viszont arra mutat, hogy a költő a megengedhető és a 
meg nem engedhető között itt húzta meg a határvonalat. Természetesen elképzelhető 
ellenvetés az ilyen érvelés ellen az, hogy az ilyen szabályszerűség lehet igen csalóka valami, 
különösen, ha tekintetbe vesszük azt, hogy statisztikailag nyolc költemény nem lehet 
bázisa egy különösebben megbízható valószínűségszámításnak. Minden induktív logika 
helyett inkább arra gondolhatnánk, hogy egy élő költő akaratával s a művész szakadatlan 
kísérletező tendenciájával állunk szemben. Ha így érvelünk, megnyílik előttünk az a 
lehetőség, hogy a Töredék mellett más verseket is tekintetbe vegyünk, mint a Hatodik 
ecloga disztinkciójára jogosan jelölhetőeket. Különösen a Nem tudhatom és a Nem bírta 
hát című versekre gondolok. 

Mindkét vers a maga módján intézi a szót a korhoz, mond ennek a kornak „nemet", 
ahogyan azt már az Első ecloga megfogalmazta. Azt, hogy a Nem tudhatom több szem-
pontból is folytatása a Második ecloga világának, vele rokonvers, Trencsényi-Waldapfel is 
megfigyelte.1 1 A Nem tudhatom poézise a hazaszeretet fájdalmas szónoklatának nyelve-
zete. A köz, a saját magát tragédiába keverő ország bűntudatát párosítja a hazai világ 
„apró rebbenéseire" figyelő költő érzésvilágával. Már mondták erről a versről, hogy 
Vörösmarty Szózatának felel meg a legjobban a huszadik század lírájában, s bizonyára 
nem véletlen az, hogy a Nem tudhatomban Vörösmarty Mihály otthona oly felejthetet-
lenül meg is van említve. Emellett Kölcsey Himnuszábó\ is mintha áthallatszana valami a 
Nem tudhatom zárósoraiba; a nép bűnhődésének mértékéről szóló sorokra gondolok, a 
„Megbűnhődte már e nép"-re, bár ahhoz túl jól ismerte Radnóti Babits Dante-ját, hogy 

1 0 Mint pl. Himnusz a békéről, Veresmart, Csodálkozol barátném . . ., Októbervégi hexameterek, 
Mint észrevétlenül. . ., Töredék, A la recherche . . . Ebben a listában létező eclogaként egy „előfutár" 
szerepel. A vergiliusi képre, amelyet a Veresmart fest, Trencsényi-Waldapfel is felfigyel (i. m. 80); az 
e vershez vezető első képek Radnóti naplójában vannak lerögzítve. 

" I . m. 
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abban a kérdésben, hogy „e nép" már a jövendőt is megbűnhödte-e, teljesen Kölcsey 
mellett álljon. A Pokol XXVII. énekének a toscanai gibelin vezér, Guido di Montefeltro, 
VIII. Bonifác pápával való összejátszásának történetét betetőzve a következő szavakat 
adja sötét angyala, a logikához értő ördög szájába: „Mert, hol nincs bánat, nincs felol-
dozás ott / és, aki bűnt bán és tesz egyidőben, / önnönmagának ellentmond a vásott" 
(118-120. sor.) Emellett az eltéveszthetetlen erkölcsi állásfoglalás mellett valójában azt 
kell mondanunk, hogy a Nem tudhatom. .. ecloga-kandidátusi rangját képvilága is emeli. 
Az, „ki gépen száll fölébe", rokon avval a pilótával, aki a Második eclogában a költővel 
beszédbe elegyedik, ha nincs is alkalma megtudni, mi a döntő fontosságú különbség az ő 
„térképe" s az igazi táj finom részletei között. A vers vége felé a „sötét pincékbe" búvás is 
előre érzékelteti a bombázások borzalmát, amelynek teljes súlyát a Második, Hetedik, 
Nyolcadik, sőt a spanyol polgárháború menetére utaló Első ecloga képvilága révén 
élhetjük újra át. Az eclogákhoz méltóan a Nem tudhatom is a korhoz szól, a költő 
embertársairól beszél, dolgozókról, költőkről, csecsszopókról, „akikben megnő az érte-
lem"; a jövőről beszél, „másról szól, ha lázad, nem önnön érdekéről" (Sem emlék, sem 
varázslat)} 2 Rokon metrumán, a nibelungi verssoron kívül pedig a jóformán egy vizuális 
tömbben megírt, nem versszakokra taglalt szöveg szintén a Második ecloga verstani 
törvényei mellett vall színt; tudvalevő, hogy ez a korai ecloga a legkevesebb beszély-cserét 
tartalmazza — kétszer jut szóhoz a „Repülő" is, a „Költő" is. 

A Nem bírta hát eclogának tekinthető mivoltát egyetlen tényező vagy körülmény sem 
zavarja, sőt, talán még meggyőzőbben lép elénk ebben a tekintetben, mint elődje, a 
Nem tudhatom. Utóbbi ugyanis rögtön egy ecloga után következik, míg a Nem bírta 
hát című verset az Ötödik eclogátói két vers választja el, pontosan annyi, mint amennyi a 
Harmadik eclogát а Másodiktói. De ami döbbenetesen szembetűnik, az az, hogy mint az 
Ötödik ecloga, a Nem bírta hát is rekviem-vers; kedves barátját, a nagy festőt, Dési Huber 
Istvánt siratja el benne a költő. A versben előforduló képek sora ebben a művében valódi 
képekre utal: „bivaly, ló, munkás, költő . . . / s a dési templom" (11-12 . sor), továbbá 
koporsó, korsó, tűzfal (23—24. sor), mintha egy a festészet teljesítményein át érezhető 
bukolikus hatást varázsolna elénk.1 3 De ez a zsánerű bukolikum már éppen annyira nem 
egyértelműen tájhangulat, éppen annyira nem zárja ki az embert s ember által teremtett 
környezetet, mint ahogyan a Harmadik ecloga vagy a Nem tudhatom bukolikus háttere 
sem.' A Harmadik ecloga bukolikus hangulatának újító ereje a „városi bukolikum "-ban 
rejlik; a költő a kávéházban ül, s el tudja hitetni velünk, hogy ez a kijelölt locus amoenus 
az, amely keretein belül a „pásztori múzsa" segítségére lehet. A festő múzsája szintén 
ilyen értelemben volt a falu és a rét, valamint a város és a gyár kreatív szelleme. Egyen-
rangú a művészet világából ily módon nyert bukolikummal továbbá a Nem bírta hát а 
kort megszólítani tudó ereje, amelyben talán még az Ötödik eclogát is felülmúlja. Az 
természetesen igaz, hogy az Ötödik ecloga erkölcsi jelentősége éppen abban az elfojtott 

12Bori Imre ezt írja: „Én az ekloga formai ihletése, a stílusmegfelelések alapján inkább a Sem 
emlék, sem varázslat című versét sorolnám az eklogák közé" (Radnóti Miklós költészete. Forum 
Könyvkiadó, Újvidék 1965. 18. 33. sz. jegyzet). 

l 3 A kifejezésteljes képek egész sorát 1. reprodukálva Horváth György Dési Huber István című 
művében (Gondolat Könyvkiadó, Budapest 1976): pl. Bivaly a borjával, 211', A dési templom, 275; 
Munkások: 99, 101, 139,145. 

217 



fájdalomban rejlik, amely által a költő „képtelen" (a szó legtágabb értelmében!) „befe-
jezett" verset írni drága barátjáról, az Ukrajnában eltűnt, elpusztult Bálint Györgyről. Ha 
arra gondolunk, hogy Bálint mennyire a szó, a kreatív feuilletonisztika embere volt, s 
hogy még mottójában is — „Felháborodom, tehát vagyok" — rokon lélek volt Dési 
Huberrel, ez a fájdalmas hallgatás, amely a költőt arra bírja, hogy ötödik eclogájából 
töredéket faragjon, annál lenyűgözőbb. A Nem bírta hát természetesen nem „töredék", 
egy mélyen átérzett siratóének inkább, amelynek végén szinte madáchi erővel, az „Ember, 
küzdj" magaslatáról szól hozzánk s a korhoz a kihívó, kötelező hang: 

„Ember, vigyázz, figyeld meg jól világod: 
ez volt a múlt, emez a vad jelen, -
hordozd szívedben. Éld e rossz világot 
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, 

hogy más legyen." 

Ha fenti érvelésem vagy a Nem tudhatom, vagy a Nem bírta hát mellett meggyőzőnek 
hangzik, ám legyen, bár feltűnhetett az, hogy szándékosan érveltem két vers mellett is, s 
mondanom sem kell, hogy felállíthatnánk további kritériumokat, amelyek talán feljogosít-
hatnának arra, hogy három vagy négy más verset is tekintetbe vegyünk. Ugyanis nem ez a 
lényeg. Nem pozitivisztikus, kézzelfogható „eredményre" törekszünk, mint ahogyan ezt a 
hagyományos filológia oly gyakran teszi, attitűdünk nem az, amit az amerikai olykor 
frappáns, groteszk humorral tud megfogalmazni: „Kérjük az igazi Hatodik eclogát, legyen 
szíves, álljon fel." Nem, erről szó sem lehet. Ehelyett a figyelmet inkább újra arra a 
rettenetes és rettenetesen egyszerű tényre szeretném terelni, amit már tudunk is, arra, 
hogy Hatodik ecloga egyszerűen — nincs. Miért nincs? Ez véleményem szerint az igazi 
kérdés. 

Ahhoz, hogy ezt a fontos kérdést hatásosan megvitathassuk, a miért szó szemantikájára 
kell hogy röviden kitérjünk. Tudvalevő, hogy a természettudományokban olyan nincs, 
hogy: „Miért? " Egy olyan kérdést pl., hogy: „Miért áll a viz hidrogénből és oxigénből? " 
könnyen megválaszolhatunk úgy, hogy: „Mert így rendelte el a z ú r . " Említésre sem méltó 
viszont az, hogy ilyen válaszokat adni nem a természettudományok, hanem a vallás-
tudomány feladata. Ha viszont erre a kérdésre: „Miért van két szemünk? " ezt a választ 
adjuk: „Hogy a harmadik dimenzióban is láthassunk", egy igen említésre méltó, de a 
modern biológiához nem méltó választ adunk. Az élettan története során ugyanis gyakran 
magyarázták az evolúció tüneteit ilyen célmagyarázó, tudományellenes módon. Monda-
nom sem kell, hogy a két fenti kérdéssel: a víz összetételéről és az optikáról viszont a 
filozófia két kedvenc Miért? -jét érintem, a mechanikát és a teleológiát, az ok, illetve a cél 
miért-jeit. Lehet a hiányzó Hatodik eclogáról így feltenni a kérdést: „Mi okozta azt, hogy 
ne legyen? " és így: „Mi célt vélt a költő szolgálni azáltal, hogy odahasson, hogy ne 
legyen?" 

Arról, hogy a Hatodik ecloga hiányát mi okozta, már természetesen sokat írtak; 
emlékeztethetjük magunkat arra, hogy Radnótinak valószínűleg nem volt ideje meg-
írni a Hatodik eclogát, anélkül is, hogy ragaszkodjunk egy azonosítási kísérlethez, mint 
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ahogyan ezt Trencsényi-Waldapfel teszi. Megtekinthetjük újra a versek keltezéseit. Az 
Ötödik eclogát Radnóti 1943. november 21-én fejezte be; a Töredéknek címzett verset 
1944. május 19-én, utolsó bevonulásának előestjén írta. E két dátum közti majdnem 
kerek hat hónap folyamán a költő tíz verset írt vagy fejezett be: egy ciklust rendezett 
(Papírszeletek), egy szomorú alkalomra egy fontos verset írt (Nem bírta hát...), egy még 
korábban abbahagyott verset fejezett be (Álomi táj, alatta a keltezés: 1943. október 20 — 
1944. május 16). Tíz vers mint hat hónap termése talán nem sok, amíg arra nem gondo-
lunk, hogy ekkortájt keményen dolgozott egy megbízásból kapott fordítói feladaton is, 
Shakespeare Twelfth Night című drámájának átültetésén. Mindig inkább lassú, igen 
gondos munkája mellett inkonzekvensnek tűnik az a szinte mozarti iram, amellyel 
Radnóti le tudta fordítani Shakespeare vígjátékának még első két felvonását is; a magát a 
Vízkeresztre elkötelező levél dátuma ugyanis 1944. január 24 s a nyomdakész kéziratot 
ebben a levelében május 31-ig ígéri Radnóti a Franklin Társulatnak.14 Azt mondanom 
sem kell, hogy az igazi töredék ez a gyönyörű fordítás maradt. Nem hathat tehát különö-
sebben meglepetésnek azt hallanunk, hogy Radnótinak sem ideje nem volt arra, hogy 
Hatodik eclogajának megírására a kellő gondot s energiát szentelje, sem pedig lelki ener-
giája, odafigyelőképessége sem terjedhetett ki költészeti munkájának arra a fázisára, 
amely mint az ecloga-sorozat, még egy minden keltezések kérdésén felüli számrend betar-
tását is megköveteli költőjétől. 

A felejtés pszichopatológiájáról kell itt hogy szó essék, annyira nem tételezhetjük fel 
azt, hogy a Hatodik ecloga kifelejtésénél a művészi fegyelem lazulásáról, az életmű méltó 
befejezéséről való lemondásról lenne szó. Ellenkezőleg. Vas Istvántól, a késői Radnóti 
egyik legközelebbi barátjától tudjuk, hogy azokban a rettenetes napokban, amikor még a 
nagy költők is főleg a bujdosásra gondoltak, s figyelmük a rádió hírein, a frontok hely-
zetén, az élelem biztosításán volt, Radnóti figyelme rendíthetetlenül az oeuvre méltó 
kialakításán, betetőzésén maradt.1 s Viszont Vas István szíves szóbeli közlése révén tudom 
azt is, hogy Radnóti bizonyos dolgokban igen feledékeny tudott lenni, s ezekben a 
számok első helyet foglaltak el. Képtelen volt megjegyezni egy telefonszámot, s ki tudja? 
azokban a napokbán talán éppen a 6-os számot űzhette ki valami a tudatából (legyen az a 
körúti 6-os villamos rendszertelen közlekedése vagy bármi egyéb ilyen prózai, minden-
napi gond). Freud A mindennapi élet pszicho patológiája című tanulmánya óta ismerjük az 
emlékezés kihagyásának ezeket a tüneteit. Bármennyire is „nem-irodalminak" hathat az 
ilyenfajta érvelés, igen erősen a kreatív emberre tereli figyelmünket, s arra, hogy vannak 
vonatkozások s értelmek, főleg a percepcionális lélektan szintjén, amelyekben az életrajzi 
adatok is fontos szolgálatot teljesíthetnek. A Hatodik ecloga hiányának oka (vagy: okai) 
után való búvárkodás mindenesetre erősen adalékokra utalt tevékenység, s itt tartom 
érdemesnek megemlíteni azt is, milyen kétértelmű a Töredék című vers struktúrája és 

14 Voit Krisztina: Radnóti Miklós és a Franklin Társulat. Irodalomtörténet. 63. 1981. 4 8 6 - 4 8 7 . 
1 5 „Május 9-én A bujdosó címmel tökéletes kis dalt írt. . . .éppen az volt a megdöbbentő', hogy 

ezekben a halálfélelemmel és megaláztatással telt napokban írt versein semmi zaklatottság nem érző-
dött: éppen az emelkedett nyugalom adja különös szépségüket. Ezt meg is mondtam neki, de elhárí-
totta dicséretemet. Borzasztó volna, felelte, ha ezek lennének utolsó versei - nem elég nagyok ahhoz" 
(Vas 1stván:.Radnóti emlékezete. Az ismeretlen isten. Tanulmányok 1934-1973 . Szépirodalmi Könyv-
kiadó, Budapest 1974. 808). 
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„abbahagyott" mivolta. Radnóti Miklósnétól tudom, hogy azok a pontocskák, amelyek a 
modern kiadásokban ott szerepelnek az 1944. május 19-i keltezésű vers záró versszaka 
körül, a kéziratban is fel vannak tüntetve, s természetesen azt is tudjuk, hogy a vers cím 
nélkül maradt. Ennek ellenére, amint ezt már fent megemlítettem, maga a vers befejezett 
szöveg. Lehetséges lenne, hogy azok a kétértelmű pontocskák csak a fájdalmas elhallga-
tás jelképeiként szolgálnának? 

Felmerül a konkrétumok birodalmában az a lehetőség is, hogy a költő azért nem írta 
meg Hatodik eclogáját, mert verssorai elméjében lappangtak, töredékeit emlékezetében 
óhajtotta tartani addig, amíg egy eljövendő időpontban alkalma nem lesz ahhoz, hogy 
ezeket a gondolatokat békességben kialakítsa, megszokott formáló gondosságával papírra 
vesse. Az, hogy a gyorsuló idő ezt neki már nem engedte meg, arra is enged következtetni, 
hogy amikor a „Lager Heidenau"-ban Hetedik ecloga'ján dolgozott, minden valószínűség 
szerint még mindig nem hagyott fel ennek a versnek gondolatával. Egy ilyen lehetőség 
természetesen egyesíti önmagában a mechanikát s a teleológiát: a hiányzó szöveg okát is 
magyarázza, és célszerűséget is glosszái. Bár fizikai dokumentálhatásról itt nemigen eshet 
szó, a költői műhelynek egy igen reális sarkát világítja meg. Azok a Radnóti-filológusok, 
akik a költő kéziratainak megtekinthető részeibe betekintést nyertek, felfigyelhettek arra, 
hogy Radnóti igen ritkán hagy maga után olyan zilált, sokszor is átkorrigált fogalmaz-
ványokat, amelyek pl. olyan költők szövegkritikáját, mint Hölderlin vagy Trakl voltak, 
igen problematikussá teszik. Nem is jöhettek volna létre a tökéletesen papírra vetett bori 
versek azok között a körülmények között, ha költőjük egy sokszorosan átfogalmazó 
kreatív módszerre lett volna utalva. Sokkal inkább arra kell gondolnunk, hogy Radnóti 
azok közé a költők közé tartozik, akik verseik olvasatait, koncepcióit önmagukban 
hordják, a dalt önmagunkban hallgatják mindaddig, amíg a leírásra kedvező alkalom nem 
kínálkozik. Hang, hangulat, erőforrás és erő egyaránt segítik az ilyen költőt, tekintet 
nélkül arra, hogy a pásztori műzsa otthon, kávéházban vagy a Lager-ben lesz a költő 
sugalmazó szelleme.16 

Ha a probléma teleológiai oldalához fordulunk, ha a költőnek a nemlétező Hatodik 
ecloga által szolgált céljait firtatjuk, itt elhagyjuk az adalékok s a dokumentálás, 
dokumentálhatóság mezejét. Tudvalevő minden Radnóti Miklós művével foglalkozó tudós 
előtt, hogy még mennyi minden nem került napvilágra a költő életéről, munkásságáról. 
Ennek ellenére merem állítani, vajmi csekély a kilátás egy idevágó nyilatkozat felfede-
zésére még akkor is, ha rendelkezésünkre áll majdan minden adat. A finom iróniája a 
dolognak az, hogy még egy elképzelhető levél, interjú, naplóbeírás vagy bármi egyéb 
konkrétum sem lenne egy ilyen ügyben szükségszerűen meggyőző, vagy, ami ennél még 
fontosabb: megbízható. Nem is annyira Radnóti „apollinaire-kedéseire", misztifikátori 
pillanataira gondolok (mert az ilyenfajta humorról a közelgő végzet komoly óráiban talán 
letett volna), inkább arra az elvre, hogy a költői intenciók interpretálására, kritikai elbírá-
lására nem a költők vannak hivatva. Az erre hivatott irodalomtörténész viszont itt teljesen 
a fennmaradt szövegek „néma" evidenciájára kell hogy felfigyeljen. 

" A z „otthon, kávéház, Lager" felsorolásával vö. Radnóti saját katalógusát azokról a helyekről, 
ahol odahallgatott idegen nyelveken írt rokonverseire s azok lehető fordításaira: „egy-egy soruk 
elkísért . . . otthon, az íróasztalom fölött és vendégségben, idegen szobákban, országutakon, marhava-
gonban, horkoló bajtársak fölött, könyvtárban, hangversenyen, ébren és álomban" (\A műfordításrólI 
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Állítsunk fel egy hipotézist, olyant, amilyent én legalábbis a Radnóti-szakirodalomban 
még nem láttam. Mennyiben megvédhető az a feltételezés, hogy Radnóti a Hatodik ecbga 
című versét szándékosan hagyta ki életmüvéből? Fontosnak tartom felkérni az olvasót, 
ne értse félre a kérdést. Itt nem arról van szó, hogy egy szöveg elkallódott volna, vagy 
hogy a költő megírta volna Hatodik eclogá)á\. s azt később eltüntette volna. Inkább két 
más lehetőséget szeretnék mérlegelni, vagy azt, hogy Radnóti magát a számot hagyta ki, s 
hogy neki tulajdonképpen mindegy volt, Hatodiknak vagy Hetediknek nevezzük-e a leg-
közelebbi eclogát, vagy pedig azt,hogy egy Hatodik eclogának, mint olyannak megírásáról 
mondott le, minthogy perdöntő maradt neki az, hogy melyiket nevezi eclogái közül 
hatodiknak vagy hetediknek. A két lehetőség között az utóbbi mellett szeretnék dönteni. 
Aki Radnóti eclogáit csak némi gondossággal is elolvasta, tisztában lehet azzal, mennyire 
nem felcserélhető az Első ecloga a Másodikkal, a Harmadik az Ötödikké], а Negyedik a 
Nyolcadikkal. A számok misztikumától teljesen eltekintve (miszerint magyarázhatnánk a 
sorrend helyességét ügy is, hogy például az Első és a Nyolcadik eclogák rangi méltósá-
gainak az egyes, illetve a nyolcas szám „tökéletessége" felel meg) mondhatjuk, hogy az 
eclogák erkölcsi helytállásának a kiszemelt, művészi intuícióval megjelölt sorrendi 
„helytállás" is megfelel. Éppúgy nem cserélhetőek fel ezek a rendi értékek, mint ahogyan 
egy mesterien megírt drámában a felvonások sorszámai fel nem cserélhetőek. Lehetséges 
lenne, hogy a költő úgy vélte, hogy a Hatodik ecloga legjobban úgy tudja megállni a 
helyét, ha egyáltalán nincs? A költő tehát egy tudatos áldozat, egy költői önfeláldozási 
gesztus mellett tett volna vallomást. Nem maga a Hatodik ecbga maradt tehát „töredék", 
hanem az egész ecloga-sorozat; nem egyetlen vers, hanem az egész életmű. De figyeljünk 
fel a töredék szó köré tett idézőjeleinkre, s arra is, amit Trencsényi-Waldapfel Imre az 
Ötödik ecbga „töredék" jellegéről mond: „a tartalom tökéletes kifejezőeszköze" ez, a 
versben jelképezett fájdalomé, elhallgatásé. Éppígy, az Ötödik ecloga metodikájának 
pontos tükörképe gyanánt jelképe, kifejezőeszköze a Hatodik ecbga hiánya annak a 
fájdalomnak, annak a szimbolikus „elhallgatásnak", amelyet az Oly korban éltem én e 
földön zárósorai oly ékesszólóan megfogalmaznak. Fontos emlékeznünk arra, hogy 
Radnóti a költő elhallgatásáról csak ír; ő maga nem hallgat el. Éppígy nem hajlandó arra, 
hogy ne zárja le méltó módon eclogáinak sorát is. De egy ecloga hiányát tényleg lehet 
áldozatnak értelmezni, ha feltehetünk csak annyit, hogy művészi határozat, s nem csupán 
emberi kénytelenség következményéről van szó. Hiszen ott fog maradni minden idők 
Radnóti-kutatói előtt szemmellátható „csonka" mivolta egy olyan verssorozatnak, 
amelynél tökéletesebb a huszadik század magyar lírájában minden bizonnyal nincs. 
Emlékeztessen ez a „csonkaság" arra, hogy csonkítani úgy is tudunk, ha a „csonkának" az 
„egész" jelentését tulajdonítjuk; s arra is, hogy a szellemtudományokban gyakran fon-
tosabb helyes kérdéseket feltenni, mint azokra véglegesnek látszó válaszokat adni. 

IlUtószó Radnóti Orpheus nyomában. Műfordítások kétezer év költőiből című kötetébó'l). Radnóti 
Miklós Művei. Szerk. Réz Pál. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1979. 709). 

Egy szuggesztív példa arra, hogy egy olyan költő' lelkében, mint Radnóti volt, mily sokáig 
lappanghat egy vers koncepciója, maga a Száll a tavasz. . . című vers, az eclogák Előhang)a. Az igaz 
ugyan, hogy az 1942. április 11-i keltű vers egy „alkalmi" kreáció, s legmegbízhatóbb utalása az 1942. 
március 15-i tüntetésre, amelyben a költőnek része volt, magában a vers hangulatában rejlik. Ez viszont 
egyáltalán nem végleges válasz két egymástól némileg eltérő kérdésre: milyen sokáig hordta Radnóti 
magában a vers egyes szakaszait, mondatrészeit, képeit? és: mióta foglalkoztatta őt a Száll a tavasz 
megírása előtt egy az eclogák sorozatát bevezetendő Előhang gondolata? 
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CZÉRE BÉLA 

EGY IRONIKUS MAGYAR „PIKARESZK-REGÉNY" 

(Kolozsvári Grandpierre Emil: A boldogtalanság művészete) 

A boldogtalanság művészete (1958)1 c. ironikus „pikareszk-regény", a két világháború 
közötti Magyarország provincializmusának eme kitűnő körképe Grandpierre életművének 
egyik legjelentősebb teljesítménye. Ugyanolyan értékű alkotás ez, mint amelyet az esszé-
regény műfajában a Tegnap, a novellisztikában pedig A tisztesség keresztje képvisel.2 

Főleg ez a három mű jelöli ki már ekkor Grandpierre helyét nemcsak a Nyugat harmadik 
nemzedékének, hanem az egész mai magyar prózának első vonalában. 

A pikareszk-szerkesztés kitűnő műfaji ráhangoltság, hiszen a regény főhősének, e 
„parlagi Don Juan"-nak lényegi tulajdonságából adódik az állandó kalandkeresés, a rövid 
megállókkal tarkított utazás, s a váratlannak tűnő, de valójában szinte törvényszerű 
megérkezés a szürke házasság révébe. Nemcsak a dzsentri múltból dezertáló botcsinálta 
újságíróról, „a szerelem őstermelőjéről", Pereszteghy Olivérről kapunk így egy árnyalt 
lélektani képet: Olivér és a nők kapcsolatából, a „szerelmi tablók" rajzából a hamis 
valóságtudat jelenségeinek olyan panorámája bontakozik ki előttünk, amelyet már a 
szerelmi élet pszichopatológiájának is nevezhetünk. Mert a szerelmi élet e dús és mégis oly 
torz vegetációja kétségtelenül a két világháború közötti valóság televényéből nőtt ki, s e 
buja flóra között ott lélegzik, sütkérezik a korabeli társadalom is. 

Pereszteghy Olivért tulajdonképpen a „magyar valóság", a hamis tudatvilág kényszeríti 
bele a „parlagi Don Juan" szerepkörébe. Olivért csak a szerelem érdekli voltaképpen, 
kezdetben úgy tűnik, hogy igazi szakembere az „amorológiának". Hiszen rendelkezik 
mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyek eme szakmához szükségesek: az előnyös külső-
vel, az egyéni veretű, nemesen egyszerű szerelmi nyelvezettel, „a gátlástalanul kitárul-
kozó, a türelmetlenül vetkőző szenvedéllyel", mely annyira hízeleg a nőknek, hiszen 
„tulajdon hatalmuk jelét" ünnepelhetik benne. Mindez azonban még kevés lenne az átütő 
sikerhez. A legfontosabb képességnek is birtokában van Olivér: a szenvedélyét úgy tudja a 

1 Magvető Kiadó. 
2A boldogtalanság művészetét Grandpierre oeuvre-jének egészében elemző Béládi Miklósnak, is 

lényegében ez a véleménye: „A boldogtalanság művészete Grandpierre egyik legjobb regénye - a 
Tegnappal állítható egy sorba. A regény 'előterében' fölényes kedvvel, humorral és gúnnyal megirt 
szerelmi bonyodalmak zajlanak. Pereszteghy Olivér, e 'parlagi Don Juan' kedvesen léha és érdektelen 
személye körül, a 'háttérből' pedig a valóság szélesebb mezejére nyílik kitekintés: a középosztály és az 
értelmiség, a polgárság és a dzsentri sokféle alakjára, társadalmilag is találóan jellemzett egyéneire." (A 
boldogtalanság művészete. Egy mai ironikus kalandregényről Kritika, 1966. jún. 4 5 - 4 8 . ) 
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nők felé sugározni, hogy azok ösztönösen megérzik e szenvedély fölényét, amely azt jelzi 
diszkréten, de annál nyugtalanítóbban, hogy ez a magas hőfokú izzás bármikor jelent-
kezhet más szerelmi alany jelenlétében is, és ugyanilyen viszontreakciókat ébreszthet. így 
ez a szenvedély — éppen az eggyé olvadás mámorában — nem tudatosan, ösztönösen 
persze, egyfajta kívülállást is jelent: minden „Don Juan"-i siker végső magva ez. Ehhez 
még hozzá kell tennünk, hogy egy Don Juan nemcsak a nők testéhez, hanem a lelkéhez is 
ért. Azaz képes arra a varázslatra, hogy — mintegy a katalizátor szerepét játszva — a női 
tudat legelrejtettebb zugaiból is előhívja a leglényegesebb, rendszerint ki nem élt vágya-
kat, álmokat. Az igazi Don Juan persze soha sem „boldog", hiszen hivatásának csak 
állomásai lehetnek, de végállomása soha sem: „Ő rájött arra a nagyon kézenfekvő tényre, 
hogy minden nő más, amit az átlag férfiak nem is gyanítanak. Ettől már csak egy lépés a 
minden nő kívánása, a végtelenség keresése a végtelenben. Egy nőben meglelhetni a 
végtelent, példa rá Trisztán s Rómeó, de mi a gyakorlati módja annak, hogy valaki 
milliárd nőből szedegesse össze a végtelen darabkáit? Márpedig e földet körülbelül ennyi 
nő ékesíti, s Don Juan nem nyugodhat, míg valamennyit meg nem ismerte; vagy míg az 
érzelmek valamely földerítetlen törvényének rendeléséből a soros hölgy elő nem hívja a 
Don Juan lelkének zugában meghúzódó rómeói érzéseket." 

Úgy tűnik, a nősülni makacsul nem akaró Olivér is a „végtelen eszményének" eme 
„boldogtalan" tulajdonosa. Hamar rájövünk azonban, hogy Grandpierre elegáns, ironikus 
játékot űz velünk. Olivér a „Don Juan"-i felkészültség összes kellékével rendelkezik 
ugyan, csak egy dolgot nem ismer alaposan: a magyar valóságot, amely ezeket a rend-
hagyóan működő női tudatokat táplálja. Vonzó tulajdonságai miatt Olivér minden nő 
életébe berobbanva valamilyen formában .katalizátor" lesz. Csakhogy katalizátorként 
éppen a szerelmi életnek — a társadalmi tudatban mélyen gyökeredző — pszicho-
patologikus tüneteit hívja elő minduntalan, s ezért kénytelen megfutamodni, amolyan 
kényszer-Don Jüanként újabb és újabb szerelmi táplálék után nézni. Olivér figurája éppen 
a Don Juan-i magatartás karikatúrája. Parlagi don juansága kényszerű vesszőfutás egy 
olyan viharos szerelmi erdőben, ahol minduntalan ráomlani s őt maga alá temetni készül 
egy-egy épnek tűnő, de valójában belülről már teljesen korhadt fa. Olivér nem azért 
vándorol egyik nőtől a másikig, mert a „végtelen eszményét" akarja a sok száz meghódí-
tott nő öröm-cserepeiből összerakosgatni, hanem azért, mert kénytelen egyik nőtől a 
másikhoz menekülni. Időzne ő szívesen egy-egy állomáson hosszasabban, csakhogy a 
beteg valóságérzék torz reakcióival minduntalan szembe találkozik. Sőt, ártatlanul ugyan, 
de maga segíti előhívni azokat, az előhívott kórképpel azonban már nem tud mit kezdeni. 
Orvosolni nem képes ezeket a torz reakciókat, hiszen ahhoz saját magának is jobban 
kellene ismerni az emberi, női tudatot és az azt tápláló valóságot. A szerelem dilettáns 
orvosának szerepére pedig nem vágyik Olivér. így nem véletlen, hogy amikor a hosszú 
szerelmi hányódás után az első egészséges, harmonikus magatartásformával találkozik, 
akkor azzal sem törődik, hogy eme eszmények birtokosa egy erőszakos és nagyon szürke 
fiatal nő: boldogan belebújik a házasság ketrecébe. így hívja elő a minden vonatkozásban 
átlagos képességű, de a valóságot reálisan ismerő, s aszerint cselekvő nő a „parlagi Don 
Juan" lelke zugából a „rómeóid" érzéseket. 

A pikareszk-szerkesztés szerelmi kalandjait a lélektani elemzés kitűnő esszérészletei 
egészítik ki, művészileg harmonikusan illeszkedve a regény szövetébe. Szükség is van 
ezekie, hiszen Olivér többnyire tanácstalanul áll a szerelmi élet bonyolultabb rejtvényei 
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előtt. A szerelmi kalandok, „az ismeretelméleti ú t " kódjeleit ezek a szellemes esszébeté-
tek adják meg. Grandpierre lélektani analíziseinek eredményességét a XX. század pszicho-
lógiai felfedezéseinek, irányzatainak és a lélektani központú irodalomnak a gazdag isme-
rete is elősegíti. Pszichológiai aspektusú elemzései azonban sosem jelentenek valamilyen 
lélektani iskolához való csatlakozást; eredményeit mindig az ábrázolás tárgyából meríti, a 
végső igazságot a sokszínűségében, bonyolultságában mozgó valóság rajzolja ki prózájá-
ban. 

Az öreg Pereszteghy temetése — a regény nyitó képe — kétségtelenül fordulatot jelent 
Olivér életében. A képviselő ősi nemesi birtoka már paraszti gazdasággá zsugorodott 
ugyan, de jeles tulajdonsága, a táblabírói modort a szórakoztató kedéllyel egyesítő 
népszerűség az öreg Pereszteghyt még kétségtelenül osztályának figyelmet érdemlő sze-
mélyiségévé avatta. Még a ravatalon feküdve is ezt a tényt látszik megerősíteni: „A 
személyén elömlő nagyon is élő öntudat minden ellentmondást elnémítóan amellett szólt, 
hogy a képviselő úr maga választotta meg a helyet, ahol most fekszik, s azért nem mozdul 
innen, mert úri kedve így tart ja." Ilyen — legalábbis vármegyei szintű — tekintélye már 
nincs Olivérnek. Osztályából tulajdonképpen dezertált, apja kényszerítette, hogy a fővá-
rosban jogot tanuljon, de az egyetemi előadások helyett bohém társaságokban és a 
középosztály köreiben forgolódott, gondosan elkerülve azokat a helyeket, ahol a felső 
osztály tagjaival s így az apjával is találkozhatott volna. A fiktív és a tényleges fővárosi 
egzisztenciális helyzete közötti ellentmondást szellemesen illusztrálja az a megalázó 
kaland, amelybe Liza bárónővel keveredik. Egyszer véletlenül a származásának megfelelő 
társaságba csöppen be, itt ismeri meg a bárónőt: a vakító fehér bőrre alázuhanni készülő 
tömött fekete konty, a pompás test izgalmas kontrasztja ellenállhatatlanul vonzza. Liza 
bárónő figyelmét is felkelti Olivér, hiszen „a vágy, ami oly vadul lüktet a férfiben, őrá 
irányul, s mégis őbelőle ered. Nárcisszusi ittasság tüzelte, mintegy tükörben látta a saját 
vágyát, s magát szerette benne." Ebben a valóban figyelemre méltó tükörben a bárónő 
azonban rövidesen meglát mást is. Mindenek előtt a bérház lehangoló gangját, amelyen a 
ház érdeklődő lakói előtt kell végigvonulnia ahhoz, hogy hősünk — származásához 
egyáltalán nem méltó - kopottas albérleti szobájába bejusson. A „malőr" után úgy érzi 
magát Olivér, mint egy „leleplezett hamiskártyás"; dühödt sietséggel keresnek mindketten 
minél intenzívebb gyönyört az „oktalan szenvedés" után. Az érzelmeiket is azonnal 
levetik a ruháikkal együtt, „melyek elejtett madarakként, szétterjesztett szárnnyal csa-
pódtak le". De Grandpierre még ebben a dehumanizált „szerelmi"helyzetben is fel tudja 
szikráztatni a női test szépségét, erotikumát: Lizát „félig-meddig beborította a haja, két 
melle hegyesedett ki belőle rózsával koronázott fehérségével, a combja elöl s hátul a két 
feszes félgömb". 

Ez a kaland, amely sajátosan felemás egzisztenciális helyzetére ráébresztette, hozzá-
járult ahhoz, hogy Pereszteghy Olivér végleg a vidéki emigrációt válassza. Apja temetésén 
fellélegezhet, szabad ember lett, többé nem kell a jogászkodást mímelnie. Szimpatikus 
vonása tulajdonképpen Olivérnek, hogy bár valójában tényleg csak a nők érdeklik s az 
apja után örökölt vagyonrészből munka nélkül is megélhetne, mégis inkább — a nyírségi 
rokonság segítségével — az újságírást választja a megyeszékhelyen. A dzsentriből „értel-
miséggé" avanzsált ifjabb Pereszteghy botcsinálta újságíró ugyan, de azért hozzá kell 
tennünk, hogy nem lesz rosszabb újságíró a vidéki kartársak átlagánál. Grandpierre Olivér 
figurájával szemben hűvös, elegáns distanciát tart — élesebbet, mint a rokon típus, Gajári 
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Laci esetében —, pontosan annyi írói szimpátiát tartogat számára, amennyit az megér-
demel. S a dzsentri-rétegek egészével szemben is elnézőbb és egyben pontosabb az író 
véleménye itt: „Ez a réteg mindig kitűnően politizált, valahányszor a körülmények 
megyei távlatnál többnek az áttekintését nem követelték."3 

A földön „az öröm jegyében munkálkodó" Olivér hamarosan leveti a kényszerűségből 
rövid időre felvett szerepet, az obligát gyászt, amelyben oly idegenül mozgott. A tábor-
noklány, Adél megismerésével „a gyász rémuralma véget ért", megszűntek a lefekvés 
előtti lajstromozások, a rusztikusán duzzadó, úszó emlékképek dédelgetései. Adél apjának 
alakját a regény jelenében már a halál kegyelete övezi: к. u. k. tábornok volt, „hadvezéri 
tevékenységével az ellenség mindenkor meg volt elégedve". A Monarchia alatt Szlaput-
kának hívták, „a nemzeti érzést lelkivilágában az uralkodóház iránti ragaszkodás helyet-
tesítette". Ugyanezt a hűséget vitte át 1919-ben a kormányzó személyére; eme lojalitást a 
diszkrét névváltoztatással is jelezve: „Henderessy" tábornok a két fiát természetesen a 
Ludovikára iratta be. E két, „nemzet fölötti öntudattal" feszítő idióta, a két ,jövendő 
csatavesztő" kedvéért mondott le Adél a szerelemről, amikor választania kellett, hogy a 
család megmaradt pénzét a százados-kérő kauciójára vagy pedig az öcsikék „ludovikás 
színvonalú" neveltetésére fordítsa-e. Adél az utóbbit választotta. Tudatának teljes megha-
sonlottságát — azt a deformált lelkiállapotot, amelyben Olivér őt megismerte — azonban 
nem pusztán ez a számára tragikus döntés idézte elő. Százados kérője a kaució hiánya 
miatt még a hadseregből is kilépett volna kedvéért, de a tisztviselői pályára áttérni akaró 
vőlegényt „a hierarchia iránt fogékony lelkek könyörtelenségével" azonnal kidobja Adél. 
Ugyanezzel a hierarchikus gőggel utasítja el a „Henderessy-lányhoz" nem méltó többi 
kérőt is. Ezekhez az elutasításokhoz valóságos fizikai undor is társul a rangon aluli és 
ráadásul civil kérők jelenlétében, de alig távozik el a soros áldozata, az undor nyoma 
megszűnik, már heves vágyat érez, hogy együtt hentereghessen az istállóban a „félállat 
béressel". A szerep és az ösztönvilág ellentmondása beteges konfliktust és ambivalenciát 
konzervál a tudatában: „Olyanformán vágyakozott a végleges elaljasodásra, mint fogoly a 
szabadságra." A szerepbe kapaszkodik kétségbeesetten, a tábornoki család gőgjébe. 
Ugyanakkor tudja, hogy minden szempontból hazug ez a szerep: pojáca öccsei kedvéért 
hiába áldozta fel a „szerelmet", azok méltatlannak bizonyultak erre az áldozatra. A 
jóvátehetetlen önfeláldozás így a testvérei iránti kiengesztelhetetlen gyűlöletbe csap át. Az 
üres szerep, álarc felszíne alatt így csak a gyűlölet izzik és a „féijhezmenés vagy 
szeretőtartás" kérdésének — a konvenciók és az ösztönök antagonizmusa miatt — számára 
megoldhatatlan, hínáros dilemmája. Személyisége így szinte kiürül, néma, süket és vak 
lesz a külvilág iránt, csak a „belső hangra" figyel szüntelenül. „A két tabu", az öccsei 
iránti gyűlölet és a férjhez menni vagy szeretőt tartani dilemmája „mérges növényeket 
nevelő oázisként virágzott a lélek kopár sivatagában". Lényének eme lehangoló, perma-
nens konfliktusa a külsejére is ráveti árnyékát. „A hatalmas márványfehér test minden 
porcikája szerelemre éhezett s szerelmet gerjesztett", de ezzel a buján virágzó testtel éles 
disszonanciában van az arcában villogó eszelős tekintet. 

ъBéládi Miklós írja: „Grandpierre a tárgyilagos és kíméletlen bíráló magatartásából tekint a 
dzsentrire, de oly jelentéktelennek látja már ó'ket, hogy elnézó' is lehet irántuk. Azt a peres viszonyt 
azonban, amely az írót a középrétegekhez fűzi, annál több indulat hevíti." (Uo.) 
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Olivér nyíregyházi ismerkedése a magyar szerelmi tudatvilággal így elég nyomasztó 
lesz. Hősünk ostromára Adél megtörik ugyan, hiszen egy „Pereszteghyről" van szó, a 
szükséges toalettek ama kézitáskájával robban be a férfihoz, amelynek tartalmát még 
akkor állította össze, amikor százados kérőjéhez készült. A hadsereg iránti lelkesedését 
azonban átviszi Olivér alakjára is, az intimebb pillanatokban felváltva becézi az első 
világháború huszárait idéző „vörös ördögnek" vagy „dragonyosnak, lovas betyárnak". Az 
extázis tetőfokán azonban a lovas kihull a nyeregből, csak a „városi mén", a „tenyész-
csődör" marad meg. Grandpierre nyelvi leleménye ebben a regényben kulminál; a gro-
teszk látásmódhoz közel álló képi fordulatok mindig szinkronban vannak a meglepő 
szituációkkal, a „lelki" tartalmakkal. Az „őrjöngő csókok és görcsös zokogások" között 
csapongó Adél lelkiállapotából adekvátan következik az, hogy „csuklásai örvényéből 
mintegy tigrisugrással" rávesse magát a férfi szájára, „melyben vadul megforgatta nyelvét, 
mint tőrt szokás a sebben". Adél amúgy is ingatag alapokon nyugvó odaadásán ráadásul 
újabb lék támad a kacér, elegáns Jeniczeyné megjelenésével, aki fontos etikai, 
házasságvédelmi funkciót tölt be a városban („bársonyos karjai közül a csapodár férfi 
megnyugvással tért vissza pudvás ülepű hitveséhez"). E dráma nyomán törik meg Adél 
némasága, hogy a kisváros — s főleg a saját - fantáziájával fűszerezett adomákat ecsetel-
hesse Olivérnek. Aztán a királynői méltóság és a markotányosnői indulat ötvözésével 
rögtönzött nagyjelenet tirádája úgy tálalja Olivér elő a „konklúziót", mint valami eviden-
ciát: vagy feleségül veszi, vagy szakítanak. Adél sötét bosszúszomjjal viaskodva vonul 
vissza a vesztett csata teréről, a piacon látott juhászra gondol vigasztalásképpen, aki nyers 
állatbőrt hord a testén, melyet sűrűn vesz körül a birkaszag. Anyjára — kinek „nagy 
idomai nemcsak tiszteletet keltettek" — korábban sajnálkozva gondolt hosszú, korai 
özvegysége miatt, már azon is tűnődött, hogy az Olivérért szemlátomást epekedő tábor-
noknéval megosztozik a férfin. Most azonban magára maradt és a tábornokné lett az 
ifjabb Pereszteghy birtokosa. Már-már az anyját is gyűlöli, s hogy az indulatait helyes 
irányba terelje, nekilát szőnyeget porolni: ilyenkor úgy érzi, hogy Olivér meztelen testét 
veri. Füstbe ment házassági tervének terhét egy „őskeresztény hivő" mártíromságával 
cipelve, hiába folytatja viszonyát Olivérrel. Sorsa már meg van pecsételve. Hősünk, e 
„napraforgó lélek" pontosan tudja, hogy Adéllal „nem sütkérezhet az élet napos olda-
lán". 

Az ösztönök és az értelem harmóniáját, mindannak az ellenkezőjét, amelyet Adélnál 
tapasztalt, ismeri meg Olivér a demokratikus gondolkodású szegedi orvosprofesszor lányá-
nak, Elzának s az egész Füzesfőy családnak magatartásában. A demokrácia életörömöt 
árasztó szigete, „Rabelais kicsinyben megvalósult álma" volt a Füzesfőy család „életerős 
köztársasága", amely életvitelével, mentalitásával hadat üzent a konzervatív Magyar-
országnak. E köztársaság markáns egyéniségű, liberális szellemű elnöke az erdélyi kisebb-
ségi politika egyik vezéregyénisége, a Kolozsvárról Szegedre telepített egyetem orvospro-
fesszora volt. Fegyelmezett és mégis intenzíven működő ösztönök, minden gátlástól, 
konvenciótól mentes természetesség, demokratikus és európai távlatokban való gondol-
kodás — ezt a mentalitást Füzesfőy professzor az egész családjába belénevelte. Ebből a 
családi tablóból egyedül a professzor öccse, a tartalékos hadnagy, pesti mezei jogász lóg ki 
kirívóan, az ő „véleményei a szóbeliség vagy az írásbeliség határain túl megszűntek, azaz 
tettekké soha nem váltak, de bennük remegett valamely fájdalmas nosztalgia a cselekvés 
után". Nem véletlen, hogy a professzor következetesen az ő példáján demonstrálja a 

226 



háború lelki és egzisztenciális pusztítását, „lapozgatott nyomorúságaiban, mint egy anató-
miai atlaszban". Legkedvesebb lányának, a sebésznek készülő Elzának „praxomániája" 
van szerinte, de ez a diagnózis a professzort valójában örömmel töltötte el: saját lénye 
tükörképeként és nevelése gyümölcseként gyönyörködhetett a lányában. Hiszen Elza 
rendelkezik a koncentrálás képességével, amely alkalmassá teszi az egyéniséget arra, „hogy 
valamennyi tehetségét egyazon feladat szolgálatába állítsa", hogy teljes ember váljon 
belőle. A koncentrálás képességének az ellenkezője a professzor által oly megvetéssel 
emlegetett permanens „álmosság" állapota: „a dekoncentráltság, a szórakozottság, az 
önáltatás, a gépies szokások változatos tenyészete". Nagyjából mindaz, amely tulajdon-
ságokat Grandpierre a Tegnapban is a „balkáni mentalitás" témakörébe utal. A polgári 
demokrácia szellemében opponálva, a professzornak nagyon rossz véleménye van az 
Olivér által vezércikktémaként megpedzett, „egyetlen vezérlő akarat" elvéről. Föld-
reform, erős, demokratikus pártok hiányában a Bethlen István-i koncepcióban több az 
akarat, mint a történelmi valósággal számotvető politikai érzék. Vagyis: „az uralkodás, a 
parancsolás igénye és képessége megmarad, a valóság felismerésének képessége viszont 
hiányzik". A demokrácia vonzó, utópisztikus szigete volt Füzesfőy birodalma a helyi 
hatalmasságokkal vívott harcban. Emlékezzünk vissza Az értelem dicsérete c. esszéköte-
tére, amelyben Grandpierre már értelmezte az utópia fogalmát: a jelenben még meg nem 
valósítható eszme, de a kezét a történelem ütőerén tartó gondolkodó ember számára a 
jövő iránya, tendenciája. Füzesfőy professzor politikai eszményét a két világháború 
közötti Szeged potenciális lehetőségei is táplálták: az egészségesebb, hosszú lejáratú 
kisbérletrendszer jóvoltából Szeged határából nem vándoroltak ki Amerikába az emberek, 
a demokrácia bizonyos elemei itt kétségtelenül jelen voltak. 

Füzesfőy Elza a Freud által felfedezett elfojtódásokat, komplexusokat csak az iroda-
lomból ismerhette, „a vágy és a vágy tárgya között az út nyílegyenes volt" számára, 
„belülről nem torlaszolta el semmi". Ez a természetesség oly szokatlan Olivérnek, hogy 
amikor a lány könnyed eleganciával meghívja „fényképnézésre" a szobájába, ő, a férfi 
játssza el a magyar nő számára ilyenkor kötelező szemérmesség szerepkörét. (Grandpierre 
nem a hatásvadászat kedvéért „poentírozza" ezt a jelenetet. Olivér passzivitását az a 
felfogás magyarázza, amely szerint nappal, mikor a családtagok otthon tartózkodnak, egy 
„úriember" nem élhet vissza a helyzettel.) A család fesztelen, „reneszánsz szelleme" 
némileg tanácstalanná teszi hősünket: „Néha szinte félt, hogy a professzor odalép hozzá s 
megkérdi, hogy Elza jó nő-e, mert ha nincs megelégedve, kipróbálhatja Ellát, aki sokkal 
húsosabb." Az életét az ösztönök és az értelem egysége által kormányzó Elza, ez a 
szellemes és komoly hivatástudattal rendelkező medika látszólag mindent meg tud oldani 
a racionalizmus fegyverzetével. Tanul, sportol, olvas és szeretkezik precíz időbeosztással. 
Csak egy dolog hiányzik lényéből, de az alapvetően: józan racionalizmusa, hideg prakti-
cizmusa mögött nem létezik semmiféle érzelem. A „tökéletes" életvitelének éppen ez a 
tény a titka. Ezzel — persze csak ezzel s néhány külsőleges vonással — emlékeztet a 
Misleházy-lányokra. Az Olivérrel kezdődő viszony elmélyüléséig Elza életében a szerelem 
— pontosabban a szeretkezés — körülbelül olyan helyet foglalt el, mint egy teniszmér-
kőzés. Ez a fajta „szerelmi koncentrálás", az erotika eme sporttá degradálása érthető 
módon árnyékot vet hősünk örömére. Nem véletlen, hogy amikor Olivérnek egy viken-
dezés során először sikerül a lánnyal megismertetni a szerelem intenzívebb gyönyöreit, az 
egymásnak feszülő erők egyensúlya megváltozik. A szerelem könyörtelen libikókája a 
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lány számára végzetesen megbillen: eddig az ő egyénisége volt súlyosabb ezen az ősi 
hintán, most már Olivéré. Elza nem tud belenyugodni abba, hogy életének megszokott 
racionális — valójában inkább lehangolóan prakticista — értékrendje felboruljon; a szere-
lem átvegye az uralmat, ahelyett, hogy a mindennapok szerény részeként funkcionáljon. 
A lány fellázad a szerelem hegemóniája ellen, lázadása a fölény visszaszerzésére irányul. A 
„hívó emlék" prousti szerepét a férfinak egy hanyag, félbemaradt kézlegyintése töltötte 
be, amelyet a lány — a tudatosítás most már görcsös erőfeszítésével — Olivér aznapi 
késésével azonosít. Persze ez a „kiszolgáltatott, alárendelt helyzet" csak az ő szubjektív 
értékrendjében létezik valójában. A racionális életvitelének szétzilálódása, ennek tudato-
sulása után a fölény visszaszerzését olyan helyzetek megteremtésével éri el Elza, amelyek-
ből mindig csak ő kerülhet ki szükségszerűen győztesen. E célra a sportok jelentik a 
legalkalmasabb terepet. Teniszben, korcsolyázásban mindig fölényben volt Olivérrel szem-
ben, de egészséges ösztönei akkor még eszébe sem juttatták, hogy a sportokban aratott 
győzelmeit fölénnyé avassa. Most kéjjel dolgoztatja meg a jégpályán ziháló Olivért, a férfi 
görcsös erőlködésével szemben élvezi a saját elegáns mozdulatait, technikai fölényét. Már 
a régi győzelmek is a gőgjét erősítik, végül a szemében „percről percre töpörödő" Olivér 
arra sem méltó, „hogy egy Füzesfőy-lány cipőjét befűzze". A találkákat ezután megalázó 
módon ritkítja, ultimátumával csak a végleges, jóvátehetetlen vereségét szenvedi el Olivér. 

Grandpierre realizmusának egyik minduntalan felbukkanó, központi kérdése az idő 
fogalma, hőseinek és az időnek a relációja. A hamis valóságtudat s így az értelmetle-
nül elvesztegetett élet legkórosabb tünetei közé tartozik az az állandósult lelkiállapot, 
amelyben a folyton a múltra emlékező vagy pedig a jövőre készülődő ember képtelen 
arra, hogy a jelenben éljen, azt intenzíven átérezze. Olivért a rövid budapesti közjáték 
során Hédi, a paplangyáros lánya téríti vissza a jelenbe. Az Elza megalázó emlékével terhes 
múlt ekkor foglalja el természetes helyét az időben, már „nem áradt a jelenbe engedetlen 
vadvízként, Olivér visszatalált derűjéhez". A harmincadik születésnapját átlépő Peresz-
teghy a halál alattomos élményével is az idő megváltozott érzékelésének útján ismerkedik 
meg, s ez a felismerés is döntő lesz a további pályája szempontjából. A fiatalság ugyanis 
„csak kis részben élettani állapot, sokkalta inkább lelki magatartás": a még korlátlan 
választás lehetősége. A perspektíva beszűkülésével a személyiség is szerényebb, józanabb 
mércével méri meg elérhető lehetőségeit - az író eme meditációja fokozottan érvényes 
hősünkre. Aki most törődik bele végleg abba, hogy élete végéig vidéki újságíró és Don 
Juan maradjon. 

Ebben a tényben jelentős szerepe volt a mediterrán Pécs tavaszi verőfényében 
megismert mozgásművésznőnek, Harkányi Augusztának is, akinek kertjébe belépve a 
„déjà vu" élménye, a tovatűnt boldog gyermekkor igézete fogja meg azonnal Olivért. Ez a 
„déjà vu" azonban a szerelmi gyötrelem újabb csapdáját burkolja homályba. Hiszen a 
megismerkedéskor úgy tűnik, hogy a mozgásművésznő Guszti a testileg-lelkileg egyaránt 
izgalmas nőt testesíti meg. Aki egyszerre őszinte, öntudatos és fegyelmezett, alakja pedig 
„a legálnokabb típushoz tartozik, a karcsúteltekhez, kik ruhában légiesek, mint egy 
bizánci szent, meztelenül megkétszereződnek kiterjedésükben, megtízszereződnek nőies-
ségükben, légiességükre csupán hosszú lábuk, hosszú karuk, vékony nyakuk emlékeztet". 
Az érzéki megismerés csapdája hosszú ideig feledteti Olivérrel a tényeket: a vonzó külső 
mögött lappangó beteg lelket, az elfojtódás miatti skizoid tüneteket, a beteg valóságérzék 
torz védekező mechanizmusát. Guszti a befejezés és katarzis nélküli belső drámájának 
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lidérces képévé lényegíti át élete minden fontos mozzanatát, s mivel belső drámájának 
megoldhatatlansága nyilvánvaló számára, a megoldhatatlanságnak eme kusza, hagymázos 
állapotát viszi bele első házasságába és az Olivérrel folytatott viszonyába is. Ez a belső 
dráma — paradox módon — szülei házasságához nyúlik vissza. Azért paradox módon, mert 
Guszti szülei, a keresztény földbirtokos famíliából származó Balázsffy Anna és a zsidó 
bankárcsalád leszármazottja, Harkányi Artúr valóban eszményi harmóniában élnek. 
Házasságuk azért is válhatott eszményivé, mert mindketten szakítottak a korábbi gene-
ráció — az ő szüleik — életvitelével, mentalitásával. Azzal a parazita amoralitással, amelyet 
a dzsentri-apa, Balázsffy Gergely képviselt és azzal az ízléstelen, nagyhangú parvenűséggel, 
amelyet az öreg Hecht, Harkányi apja testesített meg. Hiszen „vakság, ostobaság, lelki-
ismeretlenség, műveletlenség tekintetében" nemigen különböztek egymástól az első nem-
zedék tagjai. A külföldi neveltetés európaiságát a magyarság hagyományaival harmo-
nikusan egyesítő Harkányi Artúr tehetetlenül nézi leánya lidércnyomásos vergődését. 
Guszti ugyanis kibogozhatatlan drámát épít fel magában azokból a tényekből, amelyek 
nem indokolnak semmiféle drámát. Betegesen felnagyítja a „dilemmát", amely lényegé-
ben abból áll, hogy nem képes eldönteni: ő „Balázsffy"-e vagy pedig „Harkányi". A 
vitának a megszállottságig híve, a l'art pour l'art vitának is, amelyben csak az ő győzelme a 
fontos. De amikor akárcsak utalás is történik arra a „belső drámára", amely az ő lelkében 
zajlik, akkor fojtott makacssággal hallgat. Zsidó származású férjének szolgálatkészsége, 
megalázkodó szerelme valójában e legbensőbb problémáinak tisztázatlansága miatt ingerli 
fel: egy .jcazuista prókátor módjára" gyűjti a szerencsétlen férj ellen a hazug önigazolás 
„vádpontjait". Az elfojtás a fizikai rosszullét látványos tüneteit kényszeríti ki a szerve-
zetéből, ezeket a reakciókat is a férje ellen fordítja. Ezt a „lelki podgyászt" örökli Olivér, 
aki ráadásul koránt sincs felvértezve az író — Gusztira vonatkozó — végső konklúziójával: 
„Nincs igazságtalanabb és kegyetlenebb az olyan embereknél, akikből hiányzik a bátorság, 
a tisztánlátás belső problémáiknak elintézésére." 

A „felvilágosult" Guszti még a kapcsolatuk kezdetén közli Olivérrel, hogy nem 
szándékozik hozzá menni feleségül. („Ez a szerelem — két szabad ember szabad egyesü-
lése. így szép, ahogy éljük. Minek rontanánk el.") A férfi helyeslő lelkendezése - „az 
asszony tömör kijelentésének szószátyár parafrázisa" - azonban azonnal felkelti Guszti 
gyanúját, a kisebbrendűségi érzés titkolt, nyomasztó lelki traumáját. Ettől kezdve Guszti 
csak azon fáradozik, hogy kiheverhetetlen sebeket üssön a derűs, magabiztos szerelembe 
burkolódzott Olivéren. Az első támadás egy sajátos Othello-értelmezés lesz. Ebben a 
Shakespeare-tolmácsolásban Desdemona természetesen ő maga. De korántsem a hagyo-
mányos, szűzies Desdemona, hanem egy olyan nő, aki „a párzás nehéz mámorában" izzik, 
s elképzelhető, hogy ugyanilyen szenvedéllyel fordul Cassio felé is. A derűs szerelem 
helyett a féltékeny szerelem félelmét próbálja a férfiból előcsalogatni Guszti, először a 
„nemi útonálló", Rimanóczy mérnök segítségével. Természetesen egy Don Jüannak is 
meglehetnek a maga komplexusai. Olivérnek ugyan nincsenek, de az asszony mesterke-
dései nyomán mégis féltékeny lesz. Az ő szerepköre miatt viszont nem engedheti meg 
magának a féltékenység elismerését: a torz, egyoldalú párbaj így folytatódik a végkimerü-
lésig. Rimanóczy után a férj emlékének idézgetése következik, olyan érzékletesen, hogy 
szinte hármasban töltik ezután a legmeghittebb pillanatokat is. Aztán a korábbi, perverz 
férfiak mozdulatainak sűrű emlegetésére is sor kerül: Olivérnek már az az érzése, hogy 
miközben az ágyban Gusztit simogatja, eme fantáziadús férfiak testét érinti a keze. így, 

5* 229 



amikor Harkányi Artúr őszinte helyzetelemzése után mégis megkéri az asszony kezét, már 
csak a „becsület" kívánta szerepet játssza el. Hiszen a válasz az előrelátható elutasítás, 
Olivér tudja, hogy a nő személyisége lehetetlenné teszi a könyörület eme megalázó 
alamizsnájának az elfogadását. 

Olivér arcáról ugyan „nem kopott le a derű", de az átélt szerelmi megpróbáltatások a 
szenvedés és a bölcsesség finom párájával vonták be tekintetét. Az eddig csak a jelenben 
otthonos, a múlt fájdalmas emlékei közé csupán epizódszereplőként kalandozó Don Juan 
lelkülete jelentős változáson megy át. Átéli az emlékezés letargikus folyamatát, rádöbben 
arra a tényre, hogy „a nagy szerelmek nem halnak meg, hanem nyugtalan holtakként 
visszajárnak, s minden látogatásukkor kiszakítanak egy darabot a lélekből, letarolnak egy 
részt a teremtett világból". Eme költőinek tűnő kép magyarázata roppant egyszerű. Egy 
elvetélt, nyomasztóan befejeződött szerelemre visszaemlékező embert hiába rohannak 
meg a régi kapcsolat örömemlékei is, a kapcsolat tragikuma az erősebb tényező, ennek az 
emlékképe veszi át a lélekben a vezérszerepet. S később már az örömök is kiszorulnak a 
tudatból, mert minden újabb kép az erősebb motívumhoz asszociálódik. A „polgári 
madonnával", Ustor bíró feleségével megismerkedve az eddigi sebek mellé egy egészen 
más természetű sérülést is szerez Olivér : egy súlyos lelkiismeret-furdalást előidéző traumát, 
hiszen neki is jelentős szerepe lesz Ilike halálában. Maga az áldozat — a halott magzatját 
három hétig hordozó asszony - is hozzájárult önnön tragédiájához, mert képtelen volt a 
férfinak és embernek egyaránt hitvány férje erőszakosságával szembeszállni. Az első 
számú felelősség azonban Ustoré, ezé a gyakorló bíróé, de már fiatal korától nyugdíjas 
lelkületű torzszülötté. A nyugdíjas attitűd nem élettani állapot Grandpierre értelme-
zésében, hanem egy sajátos és elég tág körben érvényes mentalitás, magatartásforma. A 
nyugdíjas mentalitás szerint az élet végső célja a nyugodt, biztosított öregkor, s ennek a 
célnak kell alárendelni aszkétikus módon az egész életet. Az emberi gondolkodás elferdü-
lésének már majdnem olyan perverzitása ez, mintha valaki az élet végső célját a halál 
állapotában jelölné meg. Az ilyen ember már fiatal korában is „előlegezett öregségben él", 
s „mire megvénül, úgy elsivárult lélekben, hogy a reszkető aggodalmon kívül más érzésre 
nem képes". Ez a kuporgató „nyugdíjas" típus alapvetően különbözik egy Harpagon 
figurájától. Harpagon élvezi a pénzt és ért a kamatoztatásához. A „nyugdíjas" viszont nem 
ért a pénzszerzéshez, csak a kuporgatáshoz, ebben viszont lehangolóan leleményes. Nem a 
pénz birtoklásának öröme irányítja tetteit, hanem az állandó rettegés fantomja, s ez 
mindig megtalálja a maga félelmének tárgyát, amely a „nyugodt öregkort" veszélyez-
tetheti. Ilike hamar megtudja, hogy kétéves kislánya számára Ustor bíró majd gondos-
kodni fog „egy komoly, megbízható állású" férjről, s így a kicsiny leánya is az ő sorsával 
van már eleve eljegyezve. Lázadásából azonban mindössze arra telik, hogy életének egy kis 
darabkáját átmenetileg Olivérhez menekítse. A második terhesség váratlanul éri a bírót, ez 
nem szerepelt a „költségvetésében". Nem is szerepelhetett, hiszen Olivértől esett Ilike 
teherbe. Az abortuszra kényszeríti Ustor a tudomása szerint négy, valójában öt hónapja 
terhes asszonyt a rábeszélés olyan kitartó technikájával dolgozva, „ahogy a szőlőt 
tapossák". Olivér „etikai tartásából" mindössze annyira telik, hogy kidobja a másik 
szeretőjét, Vandát, ezt a férje jövedelmét a férfiak adományaival kiegészítő „nemi 
kalózt". Az is jellemző Olivér passzivitására, hogy Ilike tragédiáját ettől a nőtől tudja meg. 
Vanda úgy gyászolta barátnőjét, hogy buja mozdulatai közben betöltötték a szobát, 
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száműzték a halott emlékét: Olivér úgy látta, „mintha Ilike fuldokolna és Vanda mind-
annyiszor a víz alá nyomná, ahányszor kiemelkedik". 

A Kaposvárra költöző Olivér most már a teljes felejtésre vágyott kétségbeesetten. Úgy 
gondolta, hogy egy nagy szerelem izzása képessé tenné őt a felejtésre, hiszen „a kitelje-
sedett érzéseknek visszaható erejük van, a puszta létük értelmet ad kudarcoknak, megaláz-
tatásoknak; ami eleddig oktalan szenvedésnek látszott, állomássá változik egy úton, mely 
végül célba ér". Ezt a feledtető, kiteljesítő szerelmet éppen abban a nőben véli megtalálni, 
aki a szexuálpatológia tüneteinek valóságos tárházát testesíti meg. A zongoratanárnő Lola 
valahol félúton van a tehetség és a dilettantizmus között, zenei pályája már rég elvetélő-
dött, de a nő erről nem óhajt tudomást venni. A képzelet elemeiből emelt művészi 
piedesztál a valóság számára — a realitás helyett. Kaposvárt csak a művészi pálya múló 
epizódjának, futó állomásának tekinti Lola. Mivel azonban azt a makacs tényt mégsem 
tudja mellőzni, hogy már hosszú ideje itt él, itt rekedt, valójában az állandósult ideigle-
nesség állapotában, a fikcióban él. Kislányos alakja, bája, „esztétikus affektálása" szinte 
kihívja a férfiak gyámolító ambícióit. A nő alaposan vissza is él ezzel, de úgy, hogy 
közben önmagát is szerencsétlenné teszi. Lola már szerelmük „nyitányán" felveti Olivér-
nek az „odaadás" kérdését, csak annyit kér a férfitól, hogy várja meg türelemmel, „amíg a 
virág kinyílik". Varázsos lényével egy negyedévig el tudta hitetni e parlagi Don Jüannal, 
hogy „szerelmük növekszik, szépül, gazdagodik, s a teljességet egyre jobban megközelíti". 
Olivér azért vár ily türelemmel, hogy a „virág magától kinyíljon", mert a lány drámai 
tirádájából azt hámozta ki, hogy Lolát súlyos lelki traumák érték a brutális férfiak 
részéről, éppen szexuális vonatkozásban. Azt hiszi, hogy a tapintatos türelem a kulcs a 
„sérült" lány testéhez, lelkéhez; meg sem fordul a fejében, hogy ezzel a gyengéd 
kímélettel csupán a barátság érzéseit tudja ebből a nőből előcsalogatni. Lola szexuális 
vágyainak ugyanis éppen a nyers erőszakra és az ezt megtestesítő brutális „férfiideálra" 
van szüksége. A valóságot s különösen a női tudat rejtelmeit csak felszínesen ismerő 
Olivért nem csak az „elhallgatásos" balladai technikával előadott drámai tiráda tévesztette 
meg. Ha ért a női lélekhez, ebből a szürrealista monológból is diagnosztizálhatta volna — 
az elhallgatott, kurtán elvágott szexuális emlékképeket továbbgondolva — a kórképet. De 
összeállíthatta volna ezt a kórképet a nő gyakorlati magatartásából is. Hiszen a szerelmi 
előcsatározások során szenvedélyesnek, már-már érzékinek tűnő Lolának azonnal görcsbe-
rándul, megdermed a teste, amikor a normális nemi aktusra kerülne sor. Két, egymással 
szorosan összefüggő oka van a lány halogató passzivitásának. Az egyik: mivel Olivér 
gyengéd elnézéssel közeledett hosszú időn át feléje, ez a férfi már nem lehet egy olyan 
partner a lány számára, aki az érzékek kusza homályából elő tudja hívni a nem éppen 
mindennapos vágyakat. A másik ok: Lola érzékeit eleve csak a brutális szenvedély, a 
szexuális erőszak tudja felizzítani. De ugyanakkor ambivalensen viszonyul torz vágyaihoz, 
menekülni is szeretne előlük, hiszen az erotikum világától eltekintve mindenféle erőszak-
tól irtózó érzékeny lény különben. Ezért a nő beteges ösztönvilágában, lelkében egyszerre 
él a félelem aberrált vágyainak tárgya iránt és egyszerre működik benne az a hazardírozó 
ösztön, hogy félelmének tárgyát minduntalan provokálja, aktivizálja. Különösen akkor 
hazardírozik Lola, ha az érzékei azt jelzik, hogy megadatik számára az „egyszeri kegye-
lem" lehetősége. Olivér mint szerelmi alany — pontosabban inkább mint tárgy — nem 
tudja előhívni „az egyszeri kegyelemnek" a lány számára hatalmas szexuális izgalmat 
biztosító s ugyanakkor az azt követő szégyenérzetet is kiváltó állapotát. Lola képzeletét — 
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elég, ha a drámai monológját vesszük szemügyre — hágni készülő fekete asszír bikák, a 
gyönge testű nimfákra törő kentaurok patáinak dobogása tölti be: egyszerre ébresztve 
benne vágyat és félelmet. A valóság, a szerelmi előélet pedig a legdurvább és a legprimi-
tívebb férfiak képeit vetítik elő, akik hiába adják meg az „egyszeri kegyelmet" számára, 
Lola intelligenciája is élesen tiltakozik az ösztönvilág brutalitása ellen. Az állandó szégyen-
kezés, félelem és a legyőzni nem tudott beteges vágyakozás állapotában élő lány élénken 
emlékszik a primitív földbirtokosra, aki egyszerűen az olajos padlóra lökte és a szirupos 
lelkületű tornatanárra, akinek a teste, mozdulatai az asszír bikák iránti „archeológiai" 
érdeklődést oltották beléje. A földbirtokossal történt megalázó szeretkezés után Lolának 
döbbenten kellett konstatálnia, hogy a szerelmi gyönyörrel a mocskos, olajos padlón 
találkozott először életében. így „a félelem szálain" mozgó „marionett" lesz belőle, akit 
az ambivalens, beteges vágy rángat. Monológjában személyiségét önmaga definiálja: „a 
kapu becsukódott, s elveszett a kulcs". Olivér nem az a személy, aki megtalálhatja ezt a 
kulcsot. Az idegileg szétzilálódó lány már a művészetben sem tudja a lelki rekompenzáció 
lehetőségét megtalálni. Bár szexuálisan továbbra is közömbös a férfi iránt, a felerősödő 
félelme, hallucinációi miatt a reá annyira jellemző egocentrikus felelőtlenséggel a házasság 
támaszát óhajtja Olivértől. E célból improvizálva a testét is odaajándékozza végre. Hősün-
ket viszont joggal háborítja fel, hogy Lola — A nagy ember Nusijának leszármazottja s a 
Változatok hegedűre Renátájának és Az utolsó hullám Olgijának közeli rokona - , aki már 
bebizonyította teljes alkalmatlanságát az együttélés viszonyon alapuló formájával szem-
ben, most „az együttélés legnehezebb formájába, a házasságba akarja belekényszeríteni". 
A parlagi Don Juan sorsa azonban mégis törvényszerűen megpecsételődik. Miután a női 
tudatvilág oly sok kínos talányával kellett megismerkednie, az egészséges, céltudatos 
„farkaskölyök" már könnyen ráveti Olivérre a házasság hálóját: „áldásosán, mint a 
gondviselés, ellenállhatatlanul, mint a hegyomlás; bájosan és könyörtelenül, szelíden és 
irgalmatlanul, Putti hatalmába kerítette a lakást és lakóját". A „szerelmi roncsok" után a 
ravasz trükkökkel operáló Putti maga a nyugalom, a harmónia Olivér számára, „a sokat 
próbált férfiúk kissé fáradt megalkuvásával" beletörődik abba, hogy őt, a szerelem szabad 
„kalózát" „sormatrózzá" fokozzák le. 
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BODRI FERENC 

LENGYEL JÓZSEF PRÓZÁJÁNAK „ÚJ ELEMEI" 

,,... A pályakezdés borzasztóan egyszerű volt — mondja egy interjúban az író 1971 
nyarán. — Verset küldtem Kassáknak, elhívott a Fészek kávéházba, mert az volt a szer-
kesztőség . . . Kassák közölte verseimet, így én az ő felfedezettje vagyok, és ezért örök 
hálával tartozom ennek a mesteremnek... A versírásnak nagyon fontos szerepe van az én 
írásaimban, mert még akkor is, amikor csak a tartalmat próbáltam az embereknek elmon-
dani, akkor sem felejtettem el, nem tudtam elfelejteni, hogy a hogyanról is szó van..., és 
ha a megírás módja nem volna fontos, akkor igazán nem kellene irodalmat csinálni.. . 
tehát a hogyan, a gondolat közlésének a hogyanja, az az irodalom tulajdonképpeni kez-
dete . . . szóval az intenzitás, a megírt dolgok evokatív ereje nélkül nincsen irodalom ..." 

A „feladat" egyszerű és igézetes: tehát belső feszültség és felidéző erő; az „ősforrások" 
— indíttatás és mindennek művészi reprodukciója a fehér lapon. Mellettük gyanúk és 
bizonyosság, kétely és meggyőződés egyaránt. Sok irányú tájékozódás igénye az olvas-
mánypremierek és -reprízek során, valamiféle „tendenciózus szintéziskeresés". Az alább 
következők inkább egy meditativ folyamat pillanatnyi állapotát mutatják, a „szintézis" 
(ha van) feltehetően messze még. Elsődlegesen talán azért, mert a Lengyel-életmű inkább 
a hazai irodalom jelenlegi állapotához és jelenségeihez igazodik, teljessége nem áll egy-
könnyen rendelkezésre az érdeklődő előtt. Néhány befejezettnek ítélt műve kiadásra vár 
(pl. az általa folytatott ködösítés ellenére mégiscsak vezetett napló és néhány regény), és 
feldolgozásra mindazok, amelyeket az író maga zárt el (fésületlennek és méltatlannak 
ítélve őket) az érdeklődő olvasók elől. Közöttük azt a kisregényt, amelyet az Életem -
emlékeim címen magnetofonszalagra felvett vallomásában említ, egy „korai kisprózát", 
amelyet mégiscsak megőrzött az idő. Gyanúm, hogy valamely hagyaték rejti a kéziratot, 
Kassák Lajos kézjegyével az első lapon. Gyanúm továbbá, hogy ez a kisregény inkább 
Kassák, és mégsem Móricz Zsigmond élménygazdag és háborúellenes novellafüzérének 
hatása alatt született. Hiszen köztudott, hogy közlése szerepelt a MA tervei között — 
Kassák kézjegye erre utal —, de az ugyancsak ismert „szakítás" miatt nem jelent meg 
1918 elején. Bár elgondolkodtat, hogy a kézirat mennyire megértő gesztusból vészelhette 
át Kassák vagy mások szekrényében az időt. Azt a néhány évtizedet, amelyben egy 
Lengyel-kézirat őrzése akár tettnek gyanítható. Hiszen az 1955-ben hazatérőnek a füzet 
ismét a kezébe került. 

Ugyancsak az író számol be egy már utóbb is vállalt novellája keletkezéséről, amelyet 
még itthon írt, közvetlenül a forradalom bukása utáni hetekben talán. Nemes-Lampérth 
József felajánlott műtermében húzódva meg a kések és fegyverek elől. Stiláris forrásként 
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Móricz „irályát" jelöli Lengyel, bárha az élmény eredeti. Úgy tűnhet mégis, hogy általá-
nosan az: az eltorzult tudat a Szegény emberekben és a Szegény Kovács Gábor tanulság 
nélkül való élete „megszakadt kéziratában" egyazon gyökerű. Ez a novella a Kulcs című 
gyűjtemény (az ismételt hazai bemutatkozás — 1956) első darabja lett: a fájdalom és 
humánum-vesztés katartikus képekkel jellemzett, egyszerű eszközökkel megírt, egyes 
szám első személyű anamnézise. Az értelmetlen és meggyalázott halál krónikája, akár az 
antik tragédiák napfénytől fehérült, vérszagú színterein. 

„Az én első írásaim — emlékezik Lengyel utóbb — pszichológiai eredményeket adtak, 
gondolkodási folyamat feltárását. A kimondott szó és a fogalmazás közötti gyors gondo-
latsor lerögzítését. Azt, amit jó néhány év múlva Joyce vitt tökélyre és a tökélyen túl, az 
abszurdumig..." Ezek a felgyorsuló drámaiságú valóságból és a freudi empíriából szüle-
tett „látásgyakorlatok" (AImási Miklós szava), közöttük az 1956-os gyűjtemény további 
darabjai, szinte születésük pillanatában „új elemként" jelentkeznek: a történelem és az 
egyén pszichológiai kapcsolatának feltáró epikai kísérletei. ,JJem szabad megszökni a 
tények elől, az élet elől. . .!" — írja Lengyel ekkor és egy helyütt, és ennek a gyors 
reakciónak szinte automatikusan leírt eredményei a novellák, természetesen mégiscsak 
hosszan érlelt gondolkodási folyamat szülötteiként. A Nyugat-nemzedék „lassabban érlelt 
kompozíciós igénye" a kassáki hatások alatt háttérbe szorult, „a novella infarktusa" lábon 
kihordottá vált, teremtőn hosszas tépelődések és elmélyült meditációk után. 

Az 1919 nyarától kényszerű meghúzódás itthon, akár a bécsi elmélkedések bizonnyal 
nyújthattak mindehhez elegendő időt — egy-egy élmény novellává csak néhány esztendő 
után inkarnálódott, papírra a „téma" ekkor került. Az elmúltak tanulságainak, a „mi 
okból vesztettünk, és hogyan tovább? " tudatgyötrő éjszakáinak ideje következett, az első 
szintézisteremtések kora mondandóban és a mondandók formáiban egyaránt. Feltűnnek 
elmúlt és egyidejűen személyes élmények is, de a tapasztalás múltideje és a megírás 
jelenkora egyazon hőfokú. Az „üzenet" múltba és jövőbe egyaránt szól — az expresszív 
kísérleti jelleg a sokféle filozófiai és lélektani, főként politikai tájékozódással valamiféle 
„időleges szintézist" teremt. De az író vélt „szárazságában", a maga látszólagos indulat-
mentességében ekkorra már valóban túljutott a Nyugat-nemzedék erősen impresszív 
„látásgyakorlatain". 

A Lengyel-család a fiú Marcaliban végzett elemi iskolái, a Keszthelyen „abszolvált" 
egyetlen gimnáziumi esztendeje után 1907-ben Budapestre költözik. A diák érettségit a 
Barcsay-gimnáziumban tesz, tizennyolcadik életévét tölti a háború első nyarán. Észvesztő 
iramban gyorsul fel előtte a versenyfutás élet és kultúra, élet és irodalom között. A dom-
bos és hullámzó szülőföld elmosódott élményeiről, az édesapjával tett egykori utazásokról 
majd az 1970-es Bécsi portyák felvillanásaiban olvashatunk, а Petőfi Irodalmi Múzeum 
őriz egy kései Lengyel-kéziratot, amely egy Tájképek címmel jegyzett gyűjtemény terve-
zete. „íratott sok ezer kilométerre a hazai tájtól, 20 évvel később, mint mikor az író 
látta" - olvashatjuk Lengyel kézírását az első lapon. 

De ha „új elemeket" keresünk az epikai életműben, akkor mégis inkább az említett 
versenyfutásban kell kutatnunk, az egyetemi két esztendő és a maradék itthoni három 
során feltételezhető hatásokra figyelmezőn. Hiszen a szinte kényszerű tájékozódás ideje 
ez, a Petőfi-élményt idéző gyermekkori verseket az „események" formálták tovább. Elő-
ször bizonyára a Nyugat és főképpen Ady hatása módosította a „folyamatot". így a hábo-
rús téboly Lengyel számára is macskajajjá vált a lehullott falevelek nyomán — a fiatal 
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jurista a bajból kiutat előbb a művészetek forradalmában keres. Kényszerből, de bizo-
nyára felszabadultan abbahagyja a jogi tanulmányokat, az irodalom felé fordul. Fel-
szabadító hatások amúgy is inkább a falakon kívülről érintik az univerzitást. 

Az érettebb egyetemi idő, a háborús esztendők első tudatválsága figyelmét mindinkább 
a „falakon kívüli" mozgolódások felé tereli: a Galilei kör, a Társadalomtudományi Tár-
saság működése, a Nyugat, a Huszadik Század vagy a Renaissance, а Népszava, а Világ és 
más újságok vagy folyóiratok, Kassák kapunyitása, az 1915-ben induló A Tett, Szabó 
Ervin mozgalma, a Korvin Ottó irányításával szerveződő radikális galileisták, majd az ille-
gális formában működő antimilitaristák jelentkezése és hívása nem kevés alternatívát 
kínál, főként a lényegre figyelmező fiatalok előtt. Lengyel természetesen közéjük tar-
tozott, útkeresését jelzik egyetemi próbálkozásai. 

Az írójelölt így szinte törvényszerűen találkozott Kassákkal, a példaképtől levélben 
elküldött verseire biztató válasz érkezett, verseinek közlése szinte egyidejű. A levélben 
meghívás a Fészek asztalához: az egyetemista és az eleven irodalom ennél az asztalnál 
találkozott. A beszélgetésekben és vitákban látköre szélesedett, változtak kételyei és 
oldódtak gátlásai. Az irány nélküli vágy irányt kapott, a nyomtatott közléssel bizonyosság 
az útkeresések és tétovázás után. A legkorszerűbb szociológiai töltésű irodalmi világ nyílt 
tehát ki az egykori vasmunkás társaságában a 20 éves értelmiségi előtt — a kávéház állvá-
nyain néhány izgalmas folyóirat lapult. Kassák bizonnyal vagabund ifjúkorára is emléke-
zik, Párizs fényei gyúlnak a hallgatók előtt. Az asztaltársaság kávéházi postabontásában 
egy forradalmi célzatú európai irodalom jelentkezik, Szittya Emil, a gyanús vendég zsebé-
ből izgalmas értékek kerülnek elő. Köztük a Zürichben kiadott Der Mistral színes példá-
nyai és mások, közben a Mester kávéházi szabadegyeteme. Ugyanígy előadása a „szinteti-
kus irodalomról" a Galilei kör pódiumán (1916 ősz). Kari Krauss budapesti jelenlétei, 
Búcsúztató halotti éneke a Monarchia fölött. Általában az európai, főként a hazai és bécsi 
„válságirodalom" — sokféle hatás és megannyi alternatíva egy fiatalember előtt. A korai 
Lengyel-írások, főként a lírai művek stílusa ezekből szintetizáltan alakul. A ,.horizont" 
tehát Kassák révén tágul az írójelölt előtt, majd további élmények hoznak később pálya-
módosulást. A Tett 1915-ös beköszöntője („az élet szélesebb szépség, mint a szép ..."), 
Kassák további programcikke (1916. március), Az új irodalom című vitairata (szeptember) 
és mások minden bizonnyal meghatározók. „Mi az akkori helyzetben eszköznek tekin-
tettük a verset, melyet a forradalmi célnak alá kell rendelni..." - emlékezik Lengyel 
utóbb, bár az irodalom „eszközlétével" az akkori Kassák egyet nem érthetett. Az 1918 
táján történt szakítással Kassák és Lengyel is, nyomukban jó néhány tanulmány értőn és 
megértőn foglalkozik. Egyetértőn abban, hogy a szakítás aligha irodalmi, inkább politikai 
indítékú, emellett személyes jellegű, és Lengyel korántsem volt a kezdeményezők között. 

Ha tehát az „új elemek" forrásvidékét keressük, vissza kell térnünk az említett asztal-
hoz, amely mellett egykor ez az „új irodalom" megszületett. És amely oly tiszta fényben 
(„Üljük körül. . .") tűnhetett fel Kassák és mások vágyai között. 

így az első bekezdésben említett, a korai írásokról mondott kései Lengyel-vallomást a 
Kassák-asztal jeles hatásának tekinthetjük. Az „új elemek" születése pillanatában ural-
kodó impresszív vibrálások nélkül, lélektanilag megalapozottan szól a felismerés a tar-
talom és forma egyenértékűségéről — a korszerű művészi módon teremthető híd íve ezen 
a kettős pilléren feszül. 
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„Új formának akkor kell születnie — íija Lengyel egy jóval későbbi Arc poeticában —, 
amikor a művészt annyira hatalmába keríti mondanivalója, hogy nem fordíthat figyelmet 
a hagyományos formák betartására..." Szívesen idéznék tovább az új forma születésének 
indulat-automatizmusára utaló más széljegyzetei közül, de az erről szóló vallomások Az 
őszinteség lépcsőin című gyűjteménynek (1974) már a „kezdő körében" megtalálhatók. 
Tanulságul talán a fenti mondat elég: a pár hónapos budapesti jelenlét, az 1916 tavasza és 
az 1919 ősze között eltelt negyedfél esztendő indíttatása és alapélményei, az itt nyert 
világnézeti és intellektuális kataklizma, ennek tanulságai és felismerései a továbbiakban 
mindvégig meghatározók. Egy-egy újabb kísérlet és utóbb megjelent mű csupán ablaktáró 
utazás és állomás a folyamatban, a kiteljesedés stációi az elemi végcélok felé. Még a „kitel-
jesedés" szót is Kassák teremtette Lengyel emlékezete szerint: „A kiteljesedéshez Kassák 
adott útravalót. Sok volt, sokan voltunk a hü és lázadó tanítványok, egy sem, aki nem 
kapott egész életre szóló útravalót ennek a konok és követelő mesternek műhelyében. 
Legyen az tanulság vagy ellenkezés, de Kassáktól indultak el, hat évtizeden át, minden 
centrifugális és centripetális erők... Én szeretett tanítványa voltam. Mester volt, szigorú, 
követelő, első mesterem..." 

Kassák említése a pályaképre emlékező Lengyelnél ritkán fordul elő. És bár 1917 
őszén a Kassák-asztaltól távolító erők hatása alá került, végül mégiscsak elgondolkodtató, 
hogy ebben a „fészekben" az európai és a dunatáji revolúció mennyire „összefutott", az 
őrzött vagy elpottyantott tanítványokban mennyi „kölyök-Kassák" alkotott tovább. 

Kassák a nagyregényben és Az izmusok történeté ben (ugyanígy másutt) Lengyelre 
jószívvel emlékezik. Az Egy ember életében akkor, amikor A Visegrádi utca német nyelvű 
kiadása már megjelent, az emlékezés így akár kiállásnak tekinthető. „ . . . Sok levelet kap a 
szerkesztőség, és én elhatároztam, hogy minden levélírónak felelni fogok. Valamennyien 
fiatal emberek, akik felkeresnek soraikkal. . . Ezek a fiatal, húszéves költők az első világ-
háború éveiben állandóan az elragadtatás, a szenvedés, mindennemű túlzások kohóiban 
hevültek. . . Lengyel József a Galilei körön át került a Tetthez. .. Munkássága csak 
később, a Mában bontakozhatott ki.. . összesen kilenc verse jelent meg itt. .. Parányi 
oeuvre, de figyelemre méltó értékekkel. Ennek a költészetnek fő jellemvonása a forma-
bontás. . . Lengyel előbb fölrobbantja (tehát nemcsak szétbontja, valósággal aláaknázza 
és explodáltatja) a vers anyagát, és azután megkísérli újból összerakni. Miután azonban a 
vers anyagát a robbanás szétvetette, az építéshez csak szilánkok maradnak, és ezek között, 
bármilyen kifejezően is helyezi el őket, hiátusok, üres foltok vannak..." Szívesen foly-
tatnám tovább Kassák elemzését Az izmusok történetéből (208—211.1.), különösképpen 
azokat a mondatokat, amikor az új költészet szociológiai fogékonyságáról ír. Kassák ítéle-
tében ez a történelmi és társadalmi környezettel valamiféle „alkotói szembenállás" esz-
köze, így a „felrobbantott vers" módszere jelképszerű: a természetes emberi ösztönök és a 
szerzett élmények harcának megnyilatkozása. Küzdelem a felgyülemlett konvenciók és 
képmutatás ellen, „az igazság érvényesítésének vágya az elviselhetetlen igazságtalanságok 
korában". Olyféle magatartás tehát, amely aztán József Attila ifjúkori lírai útkeresése 
révén (Tiszta szívvel) lett megtámadott, de már a Húszévesek nevetése című Lengyel-
versben feltűnő, bárha az első sor még a Mesteremberekre ritmizál. 

Valamiféle rejtett és belső küzdelem tűnik elő a fiatal Lengyel írásaiban - minden 
nyers és mozaikszerű —, a töredékképek összekötő magnetizmusa maga a forradalmi hév. 
Az író a meztelen mondatokban a meztelen életet vállalja szertelenül, önmaga erejére és 
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ennek hatásfokára hivatkozón. Aki pedig még a jóra is erőszakkal ösztökél — hiszen a 
társadalom rest: nem kívánja átvenni a forradalmi haladás felgyorsult ritmusát. 

Ez a folyamat a modern próza poétikájának kísérleti laboratóriuma egyben, és mindez 
Lengyel későbbi novelláiban, a világ és a világnézetek formálódása során egy bölccsé és 
megfontoltabbá lett író emelkedettebb szintjén is kimutatható. Az író további sorsa, a 
körötte megváltozott igények, a jósors feketébb fordulatai később ugyan elfojtották az 
ifjúkor expresszív szenvedélyeit, de mindez az ifjúkori görcsöktől is megszab adui tan érett 
be az alkotás utolsó évtizedeiben. A példázatokban az „élethű ábrázolás lírai készségével' 
Tamás Attila kifejezése szerint. De az ifjúkori „iskola" ereje egy állandóan változó igényű 
kísérleti laboratóriumot teremt, amelynek minden jelentkezése más, mint korábban 
valaha volt. 

„Lengyel — folytatja Kassák másutt — . . . egyenesen az iskola padjából lépett a mun-
katársak sorába... tele kíváncsisággal, izgatottsággal. .. nyoma sincs benne az iskolás 
formuláknak, a vak tekintély tiszteletnek, a megmerevedett poétikai szabályoknak. Belőle 
már a Tett és a Ma váltotta ki az első költői hangokat, ezért is tudta gátlás nélkül adni 19 
éves önmagát. . . ajka még tejes volt, de tehetsége már meggabalyitotta.. . " Ez a fiatal 
forradalmár valóban teljes szívvel vett részt, hatalmas hévvel a Ma kísérleteiben, ha kell, 
Mattis-Teutsch János kiállítására szőnyeget cipel. És vállalja bizonnyal a futurizmus 
vádját, a Mesterre és a munkatársakra zúdított támadásokat. Ezek között még Babits 
Mihályé a legszelídebb, de pl. Rákosi Jenő (Egy anya levelei) már egy teljes cikksorozat-
ban denunciál. Mint tette volt korábban Adyval. A „futurizmus" vádja itt cégér és jelszó 
csupán, ebben az időben a leghatásosabb és leginkább célszerű. Gondoljunk Marinettiie, 
aki a háború apostola, a vele egyazon lobogók alá szorítottak így ,háborúpártiak" egyben 
a Rákosi Jenő által megtévesztettek előtt. És kellett-e visszataszítóbb jelző 1915/16 
körül? 

Kassák és körének vállalása egy emelkedettebb szintű gondolkodás-modell igénye te-
hát értékítélet egyben, hiszen az asztal iskola és kohó, amelyben új fém születik. Lengyel 
ekkori írásai pedig korántsem a kijátszott futurizmus, inkább a német expresszionizmus 
zaklatott világát és bizonyos fokig Kassák írásainak „új elemeit" villantják elénk. És ez az 
erőteljes, bár alapjaiban törékeny és illékony líraiság mentődik prózájába ekkor és utóbb. 
A kísérletek és tájékozódások mélyútjaiban módosul, de az írói mű fundamentuma ezek-
ben a szellemi mezőkben kereshető. 

Az író már a bécsi (1920—27) és a berlini (1927—30) esztendők során a „katarzisban 
megtisztuló ember új hitét keresi". Emellett az embertelenedés és manipulációs társada-
lom mindegyre változatosabban kegyetlenedő formáinak felmutatását a védekezés elé. 
Minden aprócska adat és picinyke mozzanat távlattal bíró tény, egyben mélységgel és 
félreérthetetlen evidenciákkal rendelkezik szemében már ekkor is, nemcsak a tábori élet 
és száműzetés, a kényszerű meditációk során. 

Egy deformálttá változott világ pszichikai megközelítésének módszere ez, az epikai 
folyamatokban útvesztetté vagy morál nélküli ellenhőssé, netalán mártírrá lett ember tár-
sadalmi mozgásformáinak felmutatása. A „megközelítések" néhány eredménye erőtel-
jesen szubjektív indítékú és töltetű - a „bécsi elmélkedésekről" а Bécsi portyákban izgal-
mas vallomásokat olvashatunk. Többféle hatás és sokféle világ jelentkezik, az író itt beszá-
mol olvasmányairól is: Jack London, Freud, Kirkegaard, Husserl, Bolzano és Marx 
(később majd Lenin) és mások szerepelnek többnyire az emlékek között. Az említett 
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filozófusok ekkori élmény- és mítoszteremtő erejéről emlékezéseiben Lukács György 
mond véleményt. 

És a bécsi években feltűnik már az is, hogy az egyetlen lehetséges alternatívát a mun-
kásosztály számára Lenin nyújtotta a háborúval kapcsolatosan: a kapitalizmus megdönté-
sének útját „harmadikként" a Romanovok, a Hohenzollernek vagy a Habsburgok elkerge-
tése után. A bécsi fájdalmak oka, hogy ez utóbbi igen, de a „harmadik ú t " lehetősége a 
Dunatájon csak időlegesen és nem csekély tapasztalások árán, nagy vérveszteséggel és 
traumákkal sikerült. 

Lengyel „építészet-nosztalgiája" is Bécsben fogan, jelentős bécsi élményei között tartja 
számon a gótika lenyűgöző hatását, az irodalomból Jack London és Zola „iskoláit". De 
melléjük sejthetjük Dosztojevszkijt, Gorkijt és másokat, azt az írói mikrovilágot talán, 
amelyet majd a Nyugatban utóbb Kassák a Csavargók, alkotók ciklusban bemutat. És 
ugyancsak a bécsi meditációk során irányul Lengyel figyelme a népköltészet, különösen a 
népmese és a hagyományos mese felé. Talán a fentiek sorsa és gyakorlata is segítette 
abban a felismerésben, hogy a klasszikus mese és a modern elbeszélő próza között nem 
kevés stiláris párhuzam, olykor formai azonosságok találhatók. Bartók példája ismert, és 
hasonló felismeréshez Lengyel Bécsben jut el, bár a város „gemütlich jellege "aligha nyíl-
hatott meg a magyar emigráció előtt. De jutott idő mindezek átgondolására a barakváros-
ban és a munkanélküliség során. 

Az írónak az a korszaka ez, amikor szent és filozófus, egyben monogám férj kívánna 
lenni, akiben ismét megteremtődik valamiféle kóbor vágy a polgárosulásra — szívesen 
olvasnék otthonról ekkortájt hozzá érkező leveleket - , de az irodalom és a forradalom 
béklyói nehezen lazulnak apostoluk körül. így tehát az elfogadhatót kereső és mégis 
teremtő, a szintézisélményt más megközelítésekben kutató íróember újabb kísérleti ideje 
ez, aki pl. felfedezi és megpróbálja megalkotni az „expresszionistán szimbolikus mesét", a 
szubjektív és lírai töltetű meseballadákat (Gábriel Lajos változásai — 1922), de csupán 
„gyötrelmes és felszabadító számvetéseket" teremt. 

„Szót keresek, értelem-nagyságra, szót, igazat, nagyot. . . " - írja az Ö Hit-Jeruzsálem 
című szabadversben, a „máglyák énekelnek" az első fájdalmas emlékezésekben ekkor már 
nála is. A teremtés nosztalgiája formát a mérnökökkel és az alkotó kétkeziekkel való igéző 
kapcsolat során kapott, a bécsi esztendők másik eredményeként. Emellett politikai tájé-
kozódások ideje ez, Lengyel ekkori krisztianizmusa és tragikus élményű balladavágya e 
tájékozódás során szilárdabb alapokra, érvényes szellemi fundamentumra kerül. Egyen-
súlyvesztése Sallai Imre hatásos közbelépése nyomán elmúlik, a sötétenlátás görcsei 
oldódnak a tájékozódás során. Elgondolkodtat, hogy a bécsi emigránséletre és mozgolódá-
sokra oly szemléletesen emlékező Németh Andor emlékirataiban nem említi Lengyel 
nevét. Aligha forgott nyilván a Café Atlantis és a hasonló „irodalmi emigránsgyűldék" 
körül, inkább a feltöltődés és korántsem elpazarolt idő hét sovány esztendeje ez. Úgy 
tűnik, hogy az „irodalmi forradalmiságból" Lengyel itt indul meg a „forradalmi íróság" 
felé — megteremtve utóbb a kettő dialektikáját példaszerűn. Egyben a „keresett szók igazi 
értelmét" ekkor ismerheti fel, akárha a „kiteljesedés" is más értelmet kaphatott. Kínló-
dón és sokféle empíriákon átvergődve teremti újjá önmagát. 

Tény, hogy az 1922-es kisregény és a hasonló indíttatású rövidebb írások során „nem 
tudott eljutni a végső értelemhez . . . " — írja ekkori önmagáról a kisregény zárásaként. És 
e szkeptikus vallomás okát is sejthetjük talán: Gábriel Lajos erősen kötődik Petőfi Szil-
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veszteréhez. Hasonló keserűség Lengyel indítékai között, a krisztusi sors és a megcsúfolt 
nép zúgása ebben is kísért. És bár a szimbolikus mesék elemi igazságai, a művek magyar és 
német nyelvű megjelenései, a hazai Л Tűz című folyóiratban 1921-22 között olvasható 
Lengyel-cikkek és hozzászólások (főként Szabó Dezső Csodálatos élet című regényéről írt 
elemzése), az új tájékozódásokról számot adó kritikák már bizonyos „talpraállásról" 
nyújthatnának adalékokat, de a szenttéválás agóniájából Lengyelt mégiscsak Sallai Imre 
ismételt pártfogása emeli ki. Mindez új közösséghez és megújult célokhoz vezet, a balladás 
mese és a szimultanista próza ehhez önmagában nyilván kevés. 

Magánya és remetesorsa jelesen oldódik tovább, Akácos András nyomdásszal közösen 
„küzd a fájdalom, az emlék ellen, hogy igaz ítélete lehessen" Tordai Zádor pályaképe 
szerint. Ebben a folyamatban az írók Könyvtára füzetsort adja ki, ebben a maga, Kassák 
és Herz György egy füzetét. Nyilván oldódott már a Kassákkal szembeni egykori tartóz-
kodás, és kíváncsi lennék Lengyel A nagy börtön című drámájára, amelyről Németh 
Andor A Toll 1929-es évfolyamában ír. A Független Szemlében az „Új irodalom elé?" 
Déry Tibor nem kevés kétellyel érkezik (1921), de Lengyel ekkori műveit az értékek 
között emlegeti. És végtére érdemes lenne tűnődnünk afelett, mivé lett az Evő lány 
komplex képsora József Attila tollán szétbomlottan utóbb. 

Lukács György az 1918-20 körüli önmagára egy halála előtti vallomásában így emlé-
kezik: „ . . . abban az időben én nem láttam semmi olyasmit, amit a meglevő állapotok 
helyébe tudtam volna tenni. És ebből a szempontból volt a 17-es forradalom olyan nagy 
élmény, mert ott egyszerre fölmerült a horizonton, hogy a dolgok lehetnek másképpen 
is . . . Ez a 'másképpen' megváltoztatta mindnyájunknak, az én nemzedékem tekintélyes 
részének az egész életét. . ." Nos, ez a felismerés és „életváltoztatás" az intervenciós 
háborúkból kiláboló forradalom ismételt élménye Lengyel ekkori szellemi metamorfó-
zisaira is vonatkoztatható. Avval a sajátos különbözéssel talán, hogy minden „felismeréssé 
és életváltoztatássá" itt, Bécsben és a Lenin halála utáni katarzisban érett az egykori ifjúi 
és pisztolyos lelkesedés után. Az író cselekvő módon felelőssé, indulatai etikailag és 
morálisan szilárddá, szelleme marxistává ekkor és itt válik vallomásai és a tények szerint. 

A történelmi változásokkal párhuzamos sorsvállalások felmérésének időszaka ez, az 
etikus és marxista forradalmi öneszmélet korszaka egyben, a megtalált egyensúly ideje a 
fájdalom labilitása után. „Az emigráció éveiben érett igazi prózaíróvá Lengyel" József 
Farkas pályaképe szerint, és bárha a bécsi, majd berlini tartózkodás, 1930-tól a moszkvai 
idő aligha „irodalmi kohó", de kiváló tanműhely lehet, a „köznapok egyeteme". A 
magam gyanúja szerint az „igazi prózaíró" majd 1956 után alakul, a Három hídépítő, az 
Igéző körül. A teljes stigmatizáció az író sorsával és a korral, lehetőségeivel és érdeklődé-
sével alakul. 

Az expresszív forradalmi hevületet Bécsben, Berlinben és Moszkvában a múlt előbb 
lírai, majd mindegyre tárgyilagosabb felmérésének igényei, utóbb a némafilm objektivitá-
sának és mozaikképekből álló, magnéziumos felvillantásainak lehetőségei váltották: a 
Visegrádi utca ennek az „epikai miliőnek" az elején keletkezett. És befejezetlenül is 
maradt feltételezésem szerint, erre utalnak az 1966-os kiadás hozzátoldásai, új előszava és 
jegyzetei. Emlékirat vagy irodalmi riportkönyv? — ezt bizony nehéz lehetne eldönteni. 
Itt csak a „módszer" felperdített ritmusú töredék-montázsait, a tárgyilagos elemzés és a 
szubjektív bírálat váltakozó igényét, a gyors és asszociatív váltásokat említeném. Akár a 
tartalom-mutató epizodikus megszerkesztettségét, az ebben is fel-felbukkanó „kaleidosz-
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kopikus szintézis" lehetőségének keresését, a véletlen és a szükségszerű találkozásainak 
történelmi értékű premier- és totálplánjait. A „megkettőzött tudatmező, az informatív és 
számvető jelleg szintézisére" Béládi Miklós az egyedi, a különleges és a tipikus váltakozó 
jelenlétére József Farkas utalt az elemzések során. 

„Soha nem lehet az irodalmat olyan gyermeki naivitással szeretni - írja Heinrich Mann 
1927-ben - , mint például a zenét. Mert az irodalom egyben lelkiismeret is, a világból 
kiemelt és a világ elé állított lelkiismeret..." Valamiféle hasonló felismerés születhetett 
Lengyel József horizontján a Visegrádi utca megírásának idején: bizonnyal felmérte a 
riportázs politikai és történelmi feladatát. A történetben megteremtett múlt a „világ elé 
állított lelkiismeret" igényéből születhetett, hiszen a megírás az írónak majdhogy párt-
feladata lett. Ebből a felismerésből fakadhattak a mozaikregény akár hősöket állító, akár 
kritikusabb (és főként önkritikusabb), akár legendateremtő igényű fejezetei. A befejezet-
len mű külön értéke, hogy Sinkó Ervin Optimistákja mellé nyugodt szívvel állítható. 
Lengyel bár ezután „különleges státust" kapott: az Egy regény regényét nem ő írta meg. 
Az ő „életének regénye" a későbbi novellákban és kisregényekben más körből kerekedik. 

A Moszkvában elkezdett Föld és Külföld {Neve: Bernhard Reisig - 1979), ugyanígy a 
Prenn Ferenc hányatott élete című, itthon befejezett regény elemzői sokszor és talán kissé 
túlzottan emlegetik a „pikareszk-hatást", a „kaland" újszerű és forradalmi kifejezésének, a 
„fikciós elbeszélésnek" modern lehetőségeit. A legendaképző és legendaromboló erőt, 
egészen Grimmelshausen Simplicissimusáig, ez utóbbit először talán B. Nagy László az 
1958-as megjelenés idején. Azóta ettől a párhuzamtól nehezen szabadulunk. Pedig ennek 
a regényformának és világlátásnak megközelítéséhez talán Jack London és Maxim Gorkij 
korai munkásságának említése is elég, a vagabundusból forradalmárrá érett hős akár 
önmaga társadalmi helyzetéből indultán, a korkérdésekre választ keresőn, akár az emlí-
tettek által jelölt pályákon alakulhat tovább. Lengyel cselekménybonyolítási készsége, az 
elidegenítő vagy lírai átélést teremtő ritmusváltások tehát modernebb gyökérzetekből is 
származtathatók. Még akkor is, ha az író maga emlegeti a Simplicissimust. A szociális 
indítékokkal telített példák mégiscsak kézenfekvőbbek, mint a pikareszk masztodonjai. 

„A regényben keresett igazságok" — а Lengyel által több ízben és rajongással emlege-
tett Stendhal kedvelt szófűzése ez — amúgy is szinte a hazai génekből fakadók ennyi 
útvesztés és kegyetlen útkeresések után. „Míg írtam, csak azt láttam, amit írok - semmi-
féle tartalmi vagy formai feladatot nem akartam megoldani..." — emlékezik a Prenn-
regény alakulására az író egy interjúban utóbb. E két regény — és főként a Prenn — vala-
miféle egybegubancolódott hazai emlékkomplexus lebonyolítása lehetett, valamiféle 
„levezetés", talán az első „elévült tartozás". 

Ebből a sajátos emlékező állapotból és „epikai automatizmusból" eredhetnek a két 
regénynek a kritika által több ízben emlegetett „kompozíciós lazaságai". Legalábbis 
mindaz, amit egy klasszikus kompozíciós modellhez formálódott tudat ilyennek ítél. A 
közlő és közvetítő szerepben Lengyel a sokféle szálon futó „párhuzamos cselekmény-
bonyolításban" nem tud „elidegenedni" hősétől a kalandok elbeszélése során. Egyébként 
az író „hősdefiníciója" („Hős a pozitív emberek közül az, aki saját magával, környezeté-
vel, a kapitalista társadalommal, a mi társadalmunk visszahúzó elemeivel való konfliktusá-
ban - érzéseinek és ítéleteinek összességétől vezetve, személyes áldozatok árán is - meg-
marad a jó ügyek szolgálatában . . . " (eléggé „szabadjára engedi" a megteremtett köznapi 
és irodalmi hőst, akinek kalandjaiban és reakcióiban sok minden elfér és megtalálható az 
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életűt során. Csupán egyetlen dolgot nem szabad tennie: nem tehet úgy, mint (mondjuk) 
Fabrice del Dongo tett Waterloonál vagy Pierre Bezuhov Borodino körül. Lengyel hősei-
nek sorsot kell vállalniuk a változó világ eseményeiben, színt kell vallaniuk: a belső indí-
tékú cselekvés főszerepükké változott. Az író szinte már irritálja hőseit pikareszkjeiben, és 
hasonlóul tesznek a hősök velünk. 

„A cselekvésért való felelősséggel szemben ott áll a nem cselekvésért való felelős-
ség . . . " — ez a Liebknecht-idézet valamely Lengyel-interjúból való — a helytállás vagy 
éppen a helyt nem állás magatartásformáinak egyetlen elfogadható magyarázata. Mon-
taigne parabolája — „azok is tesznek szolgálatot, akik állnak és várnak" — a Lengyel-
hősökre alighanem inkább csak pejorative alkalmazható. Különben egy tanulmányában 
Béládi Miklós idézi Montaigne mondatát. A Lengyel-hősök feladata a morális tagadás 
mellett az ésszerű kételkedés vágya vállalkozásaik során, bár a maguk pályáját bolygóként 
be kell futniuk. 

A két regényben egyaránt megtalálhatók mindezek, mellettük az emlékekből felhalmo-
zott tényanyag buktatói és mellékútjai, az életvállalás és a kaland egyenértékű igénye az 
írói figyelemfenntartás oltárain. Az ekkori novellákban a sorshelyzetek meditativ, ugyan-
így meditációkra késztető értelmezése. Hiszen az író „nem idegenként ír arról, ami tör-
tént" — a lágernovellák elemzésében Tordai Zádor keserű megállapítása ez —, a Prennben 
legendaűző és legendateremtő egyaránt, a valóság eredeti és az irodalom képzeleti mozgás-
formáiban a „külső és belső áramlások" valódi, egyben sokféle árnyalatú energiáit, ösz-
tönző erejét keresi. Akár átadja nekünk a keresés jogát. Ebben a folyamatban történés és 
reflexió, valóságos dokumentum és elképzelt monológ, a közeli és távoli múlt élménye 
egyként megtalálható. A mondandó mélyáramában történelmi folyamatok elemzése, 
tapasztalatok általánosítása húzódik — a história értelmezéséből modem etika lesz. Ebben 
a periódusban az író valamiféle lírai indítékú klasszikumhoz ér - az „új epikai elemek" 
elsőképp a tartalomban, az ezzel párhuzamos meditációs folyamatban, végül a katarti-
kumban találhatók. 

A hazatérés után született Lengyel-írások többsége egyféle „kettős epikai síkot" 
teremt: az események mögött az író sohasem tűnik el. Meditációja és ítéletei nemcsak a 
„sorok mögött" olvashatók. Az epikus cselekmény és a gondolati mező ebben a kettős 
kötésben egységre talál - a történésen túl az intellektuális élmény szentenciái teszik izgal-
massá a műveket. A hősnek és amihősnek, a mártírnak vagy éppen a morál nélküli szerep-
lőnek, a cselekvésről és az erkölcsről szóló hitvallásoknak, az értelmes életről való elmél-
kedéseknek, a múltnak és reménynek egyaránt együttes sugallata van: a szintézissel 
Lengyel új értéket teremt. A szocialista realizmus parttalanságának önálló formája ez, 
csak éppen keserűen, de mégis reményre sarkallón parabolikus. 

így lesz példázattá az Elévült tartozás gyűjteményének mindegyik darabja: az eleven 
remény lírai realizmusa teszi elmondhatóvá az átélteket. A hamis és kegyetlen történelem-
ben sodródó ember előtt létfenntartó erővel csupán az önmaga rendjén nem változtató 
természet áll, benne az emberi humanitás örök eszményei. Az utóbbi gyakorlatával az 
ember a legsajátosabb helyzetekben találkozik, korántsem ott, ahol meghirdetik. Ebből a 
különösségből erednek aztán történelem és morál, sors és etika fájdalmas ütközéseinek 
katartikus, a feltárásban és felmutatásban különösképpen megtisztító zárójelentései. Mel-
lettük a sejtelmes látomások és láttatások, a „tragikus optimizmus" memoár-lírája és 
ennek változatai. 
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A „második indulásban" („amikor hazatértem, korántsem számítottam a persona grá-
ták közé"), a lassan napvilágra kerülő összegzésekkel egyidejűn már egy megváltozott írói 
világkép alakul, valamiféle ismételt váltás a korábbiak után. Elsőül az Isten ostora alle-
gorikus gondolatközlésére utalhatunk, majd a megírása után közvetlenül megjelent műre, 
a Három hídépítőre (1960), az önlegyőzés és a tiszta szándékú építés történelmi parabolá-
jára kiemelkedőn. 

irodalmunknak valóban megújuló korszaka ez" és Lengyel lehetőségeinek, érdeklődé-
sének állomásai hűséggel jelzik e megújulást. Az elbeszélésmód megváltozott formáit, 
ugyanígy tartalmi, etikai és morális, funkcionális és stiláris átrendeződéseit. „. . . a szoci-
alizmus nemcsak a társadalom újjáformálódásának nagyszabású terve, de a magukat ala-
kítani akaró emberek mozgalma is..." — idézi a tételt az író egy interjúban. És e táji 
munkássága nemcsak mindennek bizonyítására szolgálhat, de az „emberformáláshoz" 
valóságos indítékokat teremt. Az irodalom ismételten „eszközzé" válik Lengyel tolla 
nyomán, de ekkor már olyan eszközzé, amelynek értelmezésével Kassák egyetértene. 
Ebben a folyamatban a klasszikus realitású és a szimbolikus értelmű, a fiktív és a napló-
szerűen vallomásos epikának egyaránt helye lett: így érik teljessé az életmű már a Mérni a 
mérhetetlent megjelenése idején (1966). 

Akárha optimistává, ha elfogadjuk Lengyel definícióját a maga „tragikus optimizmusá-
ról", a tagadás és kétkedés lehetőségeiről. „Kétkedés nélkül semmiféle gondolkodás nem 
képzelhető el - védi jogait Lengyel egy helyütt. -Azt azonban tudnunk kell, hogy kétel-
kedésünkkel mit akarunk lemérni, és mit védelmezünk. — A tagadás sem ördögi princí-
pium. Isteni princípium ez, mert tagadja az ördög örökkévaló uralmát. Ördögi az olyan 
igenlés, mely az ember örök gyarlóságát hirdeti... A marxi—lenini optimizmus sem azt 
követeli tőlem, hogy akár a tényleges helyzet ellenére optimista legyek, hanem azt, hogy 
mindent megtegyek azért, hogy optimista lehessek..." Lengyel - úgy tűnik - erre az 
utóbbi tettre vállalkozott. 

Ebben az értelmezésben az egész embert és új epikai formákat kereső Hídépítők 
(1960) jelentős állomás: a teremtő optimizmus konkrét történelmi allegóriája. A helyt-
állásé, amikor az alkotás folyamata és védelme nem éppen a legkedvezőbb körülmények 
közé kerül. És ha ennek a „modern esszéregénynek", a dokumentum és fikció korszerű 
egybehangolásának, az ily módon született „új regényegésznek" valóban ez az „üzenete", 
akkor pl. Tamás Attila 1971-es „tűnődéseivel", mindennek sarkított eredményével szíve-
sen vitatkozom. Hiszen a műben megteremtett „kísérlet a regényforma újraértelmezé-
sére", a „tradicionális belső monológ újraformálására" (a jellemzés Lengyelé), a reflexiók-
kal, mellettük az intellektus és a fantázia közös történelmi tényanyagával egyszerre talál-
kozunk. A dokumentatív elbeszélésnek és az egykorú szociográfiai eszközök izgalmas vál-
tásainak, a mesélés és tényközlés, a meditáció és vitakészség együttes jelenléteinek egy-
azon „regényklímán" belül valóban modern epikai hitele lett. A híd építése és állandó 
jelenléte maga is allegória, az alapzatokat és az íveket tervező és alkotó emberek portréi 
ugyanígy. A jelen és a múlt idősíkjainak váltásai, a gondolkodásmodell sokrétűsége, a 
modern epikai formák időbeli sűrítése és kihagyásos módszere, a ritmusváltásokban rejlő 
írói vallomások, apológiák és meditációk a regényt számomra módfelett izgalmassá teszik, 
a freskó egésszé bennem alakul. Gondoljunk akár egy valóságosan középkori freskóra, 
ahol a történés szinte „átkötések" nélkül jelenül meg, az epizódokat a születéstől a már-
tírhalálig egyazon mezőben mutatja be. Hasonlóképpen teremt Lengyel a Hídépítőkkel 
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valamiféle „új regényegészt". Ebben a kötésben a kerettörténet eseményei — egy fiktív 
létű vendég és a valóságos, naponként újra fel-felkészülő író-cicerone elképzelt beszél-
getése — mintha napjainkban folyhatnának tovább. A szaggatott vonalakkal jelzett kérdé-
seket, az ellenállást és vitaszellemet talán egy az író által elképzelt köznapi olvasó jelenít-
heti meg. „A kérdező én vagyok!? " — említhetné a válaszokra az újabb problémákra 
érzékeny olvasó. Ebben a folyamatban aztán újabb és újabb „fiktív szümpozionokkal" 
lehetne kiegészíteni a regényt, bár az írónak lehetősége csupán három kiegészítésre jutott. 
De a híd, akár a rajta járók sorsa, célként a végtelent jelöli. 

A téma és a hősök mintha az írót emelnék a tölgyből állított kamrák gátjai közé: az 
1970-ben megjelent Bécsi portyák tanulmánykötet vallomásaiban az ítélkezés, a történe-
lem és az utópia újabb fejezetekkel jelentkezik. Olykor már úgy tűnik, mintha egy mai 
Stendhal ebben az epikai rendszerben is írhatna regényt — a fiktív kérdező szelleme ott 
lebeg jó néhány kortársi író előtt. Feltűnnek az árnyak a balatonfüredi malomkőasztal 
körül, a visegrádi esték homályló csendjében és a tihanyi fák alatt ugyanígy. A párhuzam 
ízlés és ítélet szerint szaporítható. A hangsúly a művekben mindegyre eltolódik a kerettör-
ténetek felé: az egész és rész viszonya módosul. 

* 

,,A valóság sziklatömb, melyben már benne van a szobor. Ebből a tömbből és káoszból 
kell kihámozni azt, ami megérdemli, hogy ne váljék törmelékké és porrá..." — említi 
Lengyel valahol. Maga idézi tovább Michelangelo híres mondatát: a szobrász értelmezé-
sében „Erő és Kényszer" áll a „kihámozni" szó jelentése mögött. „Híven kell elszámolni 
egy már elévült tartozásról, mely így évül el tökéletesen..." — folytathatnánk tovább az 
író gondolatmenetét. „A múltat is teremteni kell" - rímelnek erre Illyés mondatai. —Egy 
korszak attól lesz múlt, ha megírják . . . s a valamirevaló múlt megteremtéséhez néha 
nagyobb erő kell, mint a jövendőéhez: mindent pontosan a helyére kell tenni. A rosszul 
elrendezett, a rosszul megírt múlt feltámad, visszajár, állandóan zavarja az embert. A meg-
íratlan idő meg egyszerűen el sem megy: ködszerűen üli meg az elmét. Barbár, mint a 
teremtés előtti sötétség. .." 

Az emberért magukat felelősnek érző írók egybevágó mondatai ezek. Akik az „epikai 
formák" tartalmi szintézisében és a teremtés hatásmódozataiban gondolkodnak elébb. Mi 
más lehetne a modern klasszikum epikai szintézisének igénye, amelyben a változás és a 
változatosság szükséges lehetősége a legmaradandóbb princípium? 

Lengyel példaképnek nyilatkozataiban Stendhalt és Tolsztojt emlegeti. Előadásaiban és 
tanulmányban elemzi műveiket. De mesternek mindkettőt csupán abban a fiktív reláció-
ban tekinti, „mintha ma írnának regényt". Mellettük Thomas Mannt, aki úgy ül a papír 
elé, „mintha korábban senki nem irt volna regényt". 

Az „új elemek" ebben az értelmezésben csupán másodlagosak és talán jelentéktele-
nek. Csupán az „üzenet" víztükörváltozatai. Akárha Paliasz Athéné pepluma. A lényeg a 
peplum mögötti allegorikus és valóságos értelmi szinten található. 

Lengyel a maga sziszifuszi hitével a michelangelói sziklatömbbel való harcban az antik 
monda hősétől eltérő célokra vállalkozott. A múlt és a jelen köveiből kényszerítette ki 
azt, ami szobor. Törékeny példája és töretlen műve bizonyíték, hogy a szobrokat mara-
dandó értékűvé elsőképp a talaj minősége és a talapzat szilárdsága teszi. Fel se állítsuk 
őket akkor, ha a minőségben és szilárdságban egy kicsit is kételkedünk. Maguk alá temet-
hetnek az első fuvallatra is. Ha minden rendben — jelzik az időt. 
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M Ű H E L Y 

TÉRKÉP, REPEDÉSEKKEL 

VITA AZ MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET 
MODERN MAGYAR IRODALMI FŐOSZTÁLYÁN* 

B. JUHÁSZ EZSÉBET 

ÉRTÉKALAKZATOK A „TÉRKÉP, REPEDÉSEKKEL" CÍMŰ KÖTET 
NOVELLAELEMZÉSEIBEN 

A kötet értékorientációs elemzéseket tartalmaz, tehát a szövegminták esztétikai minő-
ségét mellőzi, a szépirodalmi szövegben a szociológiai, valamint szociálpszichológiai szem-
pontból releváns értékeket mutatja ki. Az elemzők a „valóságos" társadalmi értéktudat 
szempontjából hipotetikus modellnek tekintik az irodalmi szövegek alapján interpretált 
értékmintákat. Mindenesetre az elemzés-variánsok mindegyike bizonysága annak, hogy 
kapcsolatuk a valósággal, a valóságos tényekkel gyakran bonyolult ugyan, de nem kér-
déses. A továbbiakban az elemzések értékmodelltípusaival és szociológiai tartalmával 
foglalkozom. 

(1) Mándy Iván Rettegés című novellája a második világháború időszakát idézi, hely-
színe egy keresztény család otthona, ahol egy zsidó házaspár rejtőzködik. A novella 
valóságos és konkrét élethelyzetet, történelmi szituációt interpretál, ábrázolásmódja is 
realisztikus. Egy olyan helyzet drámaiságát érzékelteti, amelyben nehéz helytállniuk a 
segítséget nyújtó és a segítséget elfogadó embereknek. Az elemzések, amelyeket B. Balogh 
Márta és Hekerle László készített, egyértelműen bizonyítják, hogy az értékmódosulás és 
értékvesztés olyan tragikus folyamatáról van szó, amelyben már a legvégső (élet és halál) 
értékek motiválják a drámai szituációk sorozatát. A szabadság, a barátság értéktartalma 
devalválódik, helyébe a félelem, az agresszivitás, a közöny lép. A külvilág politikai értékei 
végletes feszültséget teremtenek az erkölcsi és a vitális értékek között, de legfőképpen a 
szolidaritás és a biztonság értékei között. A novella az erkölcsi értékek fontosságát, elsőd-
legességét emeli ki a vitális értékekkel szemben. 

(2) Örkény István novellája, a Lila tinta egy másfajta, de szintén sajátos történelmi 
szituációnak, az ötvenes évek elejének cselekvő vagy cselekvésképtelen szereplőtípusait 
idézi fel realisztikus eszközökkel, világosan elválasztva az elbeszélés pozitív és negatív 
szereplőit. Maga az Örkény-írás és az elemzés-variánsok is (az utóbbiakat Mérei Ferenc és 
Kamarás István készítette) különleges szövegmintát és szociológiai értékmodellt kínálnak. 
A novella megjelenésekor vitát váltott ki, így az elemzések figyelembe vették az Idő-
rend c. kötetben megjelent vitaanyagot is (két olvasói levelet, az író önkritikáját, a Csillag 
szerkesztőségéét, amely a novellát közölte, s Révai József vitazáró véleményét). A novella 
értékalakzata ennek megfelelően kitágul, s egyben tükrözi az írás idejének sajátos gond-
jait, problémáit: felmerül a kritika-önkritika értékviszonya, a pártosság vezető érték-

•Elhangzott 1983. október 26-án. 
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helyzete, a társadalmi aktivitás fokozott funkciója. A novella értékalakzata hármas érték-
dimenzió-csoportra utal: a vitális, az erkölcsi és a politikai értékek csoportjára. A szerep-
lők (a múltat képviselő anya hamis özvegységével, a lánya ártatlan, de szánalmas naivitásá-
val s a jelen emberei: a mérnök és a párttitkár) jól elkülöníthető sémája szerint az értékek 
ellenpárok is. így pl. a közösségi felelősség és az úri privilégium, a társadalmi aktivitás és a 
társadalmi passzivitás. Ezek a típusok, szereplőminták jól elkülönülő, jellegzetes pozitív és 
negatív magatartásmodelleket is reprezentálnak. Erre mindkét elemző részletesen kitér, 
hangsúlyozva azt is, hogy a múlt és a jelen szembeállított értékein túlmutatnak bizonyos 
személyiségtulajdonságok, ilyen tulajdonság pl. az anya önző birtoklásvágya. 

(3) Csurka István Happeningje (elemzői: Erdődy Edit, Kis Pintér Imre, Bálint Éva) 
hétköznapi történet. Ironikus realizmusának egyik eszköze az ingerlő banalitás; témája 
örök közhely, amely mégis különleges, mert az író aktuális szociológiai és szociális, sőt 
szociálpolitikai tartalommal tölti meg. A könnyű, alkalmi kalandra vágyó műtörténész és 
a konyhalány együttléte a groteszk szituációk sorát váltja ki. A novella szociális tartalmá-
nak rétegei az értékelemzésekben modellszerűen különülnek el: tipizálnak egy sajátos (itt 
férfimagatartáshoz kapcsolódó) értelmiségi magatartásmódéin és egy szociális szempont-
ból, tudatszintje szerint hátrányos helyzetűnek tekinthető lányt, a képzetlen alkalmi 
munkás modelljét. A novella témája valójában éppen az, hogy a két szereplő hogyan tud 
egymással kommunikálni, s a kommunikációs szintkülönbség törvényszerű üresjáratai, 
meglepetései nyújtják a novella fordulatait. Az életmódfeltételek bemutatása a lány eseté-
ben a tárgyi és tudati feltételek fontosságát és összefüggését hangsúlyozza, s egyben 
bizonyítja, hogy életmódbeli és tudati háttérokok miatt nincs lehetőség a két ember 
kommunikációs útjának találkozására. A műtörténész rácsodálkozik a felismert jelenségre, 
a lány pedig homályosan, tudatlanul, de a maga természetességével fogadja az eseménye-
ket. Érthető, hogy ebben a rendszerben az értékek (szellemi, életmódbeli, ismeret-
értékek) elveszítik abszolút érvényességüket, az emocionális, erkölcsi értékek emelkednek 
az abszolút értékek rangjára. A novella értékalakzatában a férfi értékszempontjai domi-
nálnak (kaland, érzelemmentesség, kíváncsiság), s végül az érzelem pozitív értékei zárják le 
a novellát: szeretetigény, részvét, humánum. 

(4) Bereményi Géza Legendáriumából vették az elemzők (Erdődy Edit, Nagy András, 
Mérei Ferenc) a mintaszöveget. A részlet címe: Apám felkeresi anyját, a nagyanyámat. Az 
írás kerete egy családmodell, amely itt az emberi kapcsolatok, magatartások bonyolult 
viszonyrendszere is. A novella értékalakzata — mindhárom olvasatban, bár végső értéke-
lésük eltérő — az értékmódosulás, értékvesztés folyamatát mutatja be. A konzervatív 
polgári értékek fokozatosan érvényüket vesztik, s a helyükbe — miközben a novella 
értékdimenziók sorát tagadja — a bizonytalanság, az elutasítás, a közöny lép. A novella 
végső kicsengését az értékalakzat szempontjából a három elemzés három különböző olva-
rattípusban fogalmazza meg. A novella (1 ) védi a személyiség szuverenitását, biztonságát, 
szabadságát, a szeretetet, a humánumot (a nosztalgikus családmodell vizsgálatában a 
Legendáriumról szólva magam is erre az eredményre jutottam —Napjaink, 1983. 1.), 
ugyanakkor (2) ezek között az értékelemek között bizonytalanság is uralkodik, sőt (3) а 
harmadik elemző szerint az ábrázolás értékközömbös, miszerint a szabálytalan életmód és 
a felelőtlenség is elfogadott létforma. 

(5) Czakó Gábor Tragédiáját Mérei Ferenc, Kis Pintér Imre és Veres András elemzései 
mutatják be. Az izolált helyszín (egy falusi mezőgazdasági üzem központi irodája), a zárt, 
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egymástól jól elkülönülő jellemtípusok, a mitológiai színezet, a stilizált, parodisztikus 
elemek ellenére is reális közösségi mintákat, magatartásmodelleket, azok motivációs ele-
meit reprezentálja a novella. Ez a zárt, négy szereplős közösség különös módon működik: 
a vezető (Ádám) tud dönteni, határozott, még a legabszurdabb helyzetben is a feladatot 
látja, Éva az „örök asszony" szerény változata, eszközvoltát felfogva megszégyenülten 
elmenekül, a kollégák az öncsalás áldozatai, gyávák, hamis értéktudatuk szerint mérlegelik 
a történteket. Az elbeszélés a szereplők erkölcsi értékellentétére épül, amely az emberi 
méltóság, a bátor cselekvés, a szexualitás és a szerelem, a természetesség, valamint az 
öncsalás, a külsőséges életvitel, a félelem és a közöny értékdimenziói szerint formálódik. 
A narrátor az erkölcsi értékrend érvényességét kérdőjelezi meg. 

(6) Esterházy Péter Pápai vizeken ne kalózkodj c. elbeszélése, amelyet Veres András és 
Kamarás István elemzett, egy kamaszfiű foglalkozási szereptudatát, szakmájával kapcsola-
tos foglalkozási szocializációjának egyes állomásait, azonosulási készségét kínálja szocioló-
giai olvasatként. A tárgy — a pincéri munka — metaforikus jelentésű, más foglalkozásra is 
kiterjeszthető. így merülhet fel az értékvizsgálat szintjén az életmód- és személyiség-
értékek viszonyának, az alkalmazkodás, a beilleszkedés mértékének a kérdése, a kiszolgál-
tatottság, amely a gazdasági biztonság ára. A narrátor stílusa világosan érzékelteti, hogy 
nem egy átlagos kamaszfiű elhelyezkedéséről, hanem egyetemes emberi problémáról van 
szó. így a novella legfőbb kérdése, hogy milyen út vezet a személyiség jogaihoz. 

(7) Tandori Dezső Ma nyár van, ma ősz van c. novelláját Erdődy Edit, R. Takács Olga 
és Karafiáth Judit elemzései mutatják be. Kiemelik, hogy a novella cselekménye nem felel 
meg a hagyományos elbeszélés műfaji törvényeinek, stilizált, ironikus. Tárgya maga az írás 
(alkotás? ) mint feladat. Ellentétben az Esterházy-novellával, itt nem mechanikus feladat-
ként, munkaviszonyként merül fel a munka problémája, hanem megkérdőjelezett célér-
tékként. Az írás értelmének gondját az emberi létezésre viszi át, s már annak lehetőségeit 
és korlátait kutatja, sőt vizsgálódását kiterjeszti az egyén és a társadalom viszonyára. A 
novella legfőbb értékdimenziója a humánum, amely az emberi szabadság, a választás 
lehetőségeihez kötődik. Az egyén és a társadalom viszonyában a kölcsönös toleranciát 
tekinti ideális értéknek. Az író szkeptikusan ítéli meg az alkotás, a fejlődés, a civilizáció 
távlatait. 

(8) Mészöly Miklós Térkép, repedésekkel c. novellája, amelyet Veres András, Erdélyi 
Ildikó és Mérei Ferenc elemzett, különleges modell. Labirintus-szerkezete (a pillanatnyi 
valóság, a fantázia és az emlékek szintje) a leírás és a képzelet viszonyának a vizsgálatát 
kívánja. Szimbolikus jelzésrendszere a narrátor személyiségén keresztül valóságos érték-
dimenziókat is reprezentál: a helyszínek, а szituációk értékalakzatait, а vitális értékekét. S 
újra felmerül a személyiség lehetőségeinek gondja, s ennek nyomán a bizonytalanság, az 
identitászavar, a kommunikáció elutasítása, a magányosság szimbóluma. A fő érték a 
nyitott személyiség. Az előző novellák szociológiai értéktartalmát vizsgálva az elemzések 
— módszertani okokból — eltávolodtak a szépirodalomtól, mellőzték az esztétikai érté-
keket. Mészöly Miklóá novellája visszavezet a szépirodalom esztétikai tartományába, mivel 
a mű elsődleges-szociológiai tartalma éppen esztétikai ér/éke. A narrátor értékszempont-
jainak legfőbb meghatározója az elbeszélés létrehozása. így a novellában a legfőbb érték 
magának az elbeszélésnek a sikeressége. 
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Bartos Éva és Kamarás István olvasói vélemény vizsgálat a a befogadói kompetencia 
problémáját veti fel. Sajnos, a vizsgálat alapján a szakadék a szakértői és az olvasói véle-
mények között szinte áthidalhatatlannak látszik. 

ERDÉLYI K. MIHÁLY 

SZÉLJEGYZETEK EGY NOVELLAELEMZÖ KÖNYVHÖZ 

A „Térkép, repedésekkel" című, novellákat s e novellák értékorientációs elemzéseit 
tartalmazó kötetről aligha tudnék megfellebbezhetetlen ítéletet vagy „kikezdhetetlen" 
véleményt mondani. De ez nem is feladatom, nem is szándékom. Feladatom az, hogy a 
szóban forgó tanulmánygyűjteményről úgynevezett vitaindító referátumot tartsak. Szán-
dékom ennél is szerényebb : mindössze a könyv olvasása során keletkezett benyomásaim-
ról, megfigyeléseimről, észrevételeimről szeretnék itt számot adni. Nem a szakkritika, de 
még csak a szakrecenzens igényével sem. Afféle szubjektív széljegyzetek következnek hát, 
amelyek mögött nem ólálkodik semmiféle előítéletekre alapozott koncepció. Széljegyze-
tek - szó szerinti értelemben is, hisz többségüket az olvasás folyamán jegyeztem lap-
szélre; szubjektivitásuk mindazonáltal szeretne mértéktartó maradni, tudván, hogy a szub-
jektivitás természeténél fogva többet árul el megfogalmazójáról, mint a megbírálni vélt 
tárgyról. 

Mindenekelőtt azonban talán nem lesz haszontalan, ha röviden vázolom, miképpen, 
milyen olvasási „módszerrel" olvastam végig a könyvet. 

I. Olvasási módszeremnek, olvasói eljárásomnak három mozzanatát célszerű kiemelni: 
a) Kezdetben lineárisan, lapról lapra haladtam, vagyis elolvastam a novellát, majd a róla 

készült két vagy három elemzést. így jártam el a Mándy-, az Örkény-, a Csurka-novella 
esetében. 

b) Később fordítottam a sorrenden: kihagytam a novella elolvasását, s először a róla 
készült elemzéseket sillabizáltam végig. Eljárásomat egyrészt az indokolta, hogy a novellá-
kat (Mészöly, Tandori, Bereményi, Esterházy) már valamikor korábban olvastam, s így 
természetes kíváncsisággal vártam egy-egy elemzéstől egykori olvasói élményem igazolását 
vagy nem-igazolását, illetve részbeni igazolását. Ezen túlmenően azonban az is indokolta 
eljárásomat, hogy az a) esetben szerzett tapasztalataim alapján már tudtam: az elemzésből 
valamiképpen kiderül, hogy hol, mikor és mi történik az adott novellában, melyek benne 
a konfliktushelyzetek, kik a szereplői stb. Tehát éppen azt kívántam ellenőrizni, hogy az 
egyes elemzések minő mértékig „foglalják magukba" az illető novellát, s erre célszerűnek 
látszott az elemzések után olvasni újra a novellákat. 

c) Végül — elsősorban — Mérei Ferenc elemzései arra ösztönöztek, hogy utánanézzek 
az elemzők által használt terminusoknak, kategóriáknak. Föllapoztam hát a szorosan 
idevonatkozó szakirodalmat, s már annak összefüggésrendszerében vettem újból szem-
ügyre az elemzéseket. 

Az a) esetben, vagyis amikor az elemzéseket közvetlenül csupán a friss novellaolvasás 
előzte meg, alig tudtam mit kezdeni az elemzésekkel. Nemegyszer a novella szövegétől, 
világától, hangulatától idegennek éreztem őket. Mégpedig két okból: 1. amikor a novella 
rekonstrukciójára vállalkoznak, alig-alig tudnak többet nyújtani, mint a saját szavakkal 

247 



történő utánmondást; 2. amikor pedig a novellákban meglévő értékeket nevezik meg, azo-
kat mintha nem a novella szövegéből eredeztetnék, hanem mintegy belegyömöszölik egy 
„kívülről" kezdeményezett elképzelésbe, illetve kategóriarendszerbe. A b) esetben, vagyis 
amikor az elemzések olvasása megelőzte a novellák olvasását — érdekes módon — az egyes 
elemzéseket önállóbbaknak, végiggondoltabbaknak éreztem. Főleg az értékdimenziókra 
vonatkozó állításaik látszottak igazaknak, érvényeseknek. Azonban a novellák újraolvasá-
sakor kiderült, hogy ugyanazok, a korábban helyesnek vélt, értékekre vonatkozó meg-
állapítások veszítenek érvényességükből; az újbóli olvasás nyomán halványabbakká, oly-
kor egyenesen érvénytelenekké válnak. És végül a c)eset, amit röviden úgy jellemezhet-
nék, hogy magam is igyekeztem elfogadni azokat a .játékszabályokat", amelyeknek „alá-
vetették" magukat az elemzők, s besétáltam abba az utcába, amelyikbe egyébként oly 
szívesen invitálják olvasójukat az előszó s a két bevezető tanulmány szerzői. Fellapoztam 
a Literatura és a Helikon idevágó számait. A kutatással kapcsolatos közlemények nem 
csupán a csoportmunka műhelytitkaiba, különböző fázisaiba engednek bepillantást, 
hanem arról is meggyőznek, hogy a szóban forgó kötet novellaelemzései mögött egy pon-
tosan körülhatárolt, mindenképpen jól megalapozott és körültekintően kimunkált mód-
szerű koncepció áll. Kézenfekvő tehát éppen azt követni nyomon, hogy az elemzések 
milyen mértékben felelnek meg saját közös módszertani elveiknek, fogalom- és kategória-
használatuk minő következetességgel alkalmazza az instrukciós rendszer alapelveit (vö.: 
Literatura 1979/4. 421-453. p.), s végül a megrajzolt értékalakzatokat „hitelesítik"-e az 
egyes novellák szövegei. Természetesen, az e ponton felvethető s bizonyos mértékig 
önmaguktól is felvetődő kérdések-problémák, tárgyalási szempontok szinte vég nélkül 
sorjázhatok. Közülük ezúttal célszerű azokat kiemelni, amelyek — véleményem szerint — 
egyrészt jellemzik a kötet egészét, másrészt megbeszélésünknek-vitánknak is csomópont-
jaiul kínálkoznak. 

II .A fenti meggondolás alapján széljegyzeteimet a következő gyú-pontokba csopor-
tosíthatom: 

1. A novellák és az elemzések egymáshoz való viszonya - általában. Az egyes novellák 
és az egyes elemzések egymáshoz való viszonya a kötet nyolc novellája szerint más és más. 
Amennyiben a novellák felől közelítünk e kérdéshez, a másság természetesnek is mond-
ható. Ugyancsak természetes az is, hogy az egyes elemzések bizonyos mértékig közös 
jellemzőkkel írhatók le; igazodnak, vagy többé-kevésbé igazodnak a közös módszertani 
útmutatóhoz, felépítésükben, szerkezetükben hasonlóak, célkitűzésük azonos, fogalom-
használatukban kimutathatók a közös kategóriák. Mégis, úgy vélem, elsősorban külön-
bözőségeik révén szolgálnak rá arra, hogy önálló műmegközelítésként vegyük számba 
őket. E különbözőségek szerint háromféle elemzéscsoportot vonultat fel a kötet: 

a) Van, aki ún. hagyományosabb utat választ, irodalomtörténetírásra emlékeztetően 
szövi mondatait és jut el az értékdimenziók kijelöléséig. Elemzésének nyelvezete kevésbé 
fogalmi, inkább a mindennapi nyelvhez áll közel, mint az ún. tudományos nyelvhez. 
Aztán, amikor az elemzés második részében, a közös módszertani elvek „szellemében" jár 
el, az ott használt értékmegnevezések, értékkategóriák messze „kilógnak" saját elemzésé-
nek nyelvezetéből, olykor egyenesen az elemzésbe bevitt idegen elemként hatnak. Volta-
képpen e csoportba sorolható az elemzések zöme, kiváltképpen pedig a B. Balogh Márta, 
Hekerle László, Nagy András elemzései. 
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b) Van, aki érzékeny esztétaszemmel, impresszionisztikusan veszi észre a novella szö-
vegében azokat a kulcsszavakat, amelyekre értékalakzatát fölrajzolja. Ilyennek vélem első-
sorban Kis Pintér Imre elemzéseit. 

c) Vannak végül, akik határtudományok (pszichológia, szociológia) felől közelítik meg 
a novellát, s a novellából kihámozható értékfogalmakat szembesítik az illető tudomány 
értékfogalmaival. Ilyeneknek vélem Mérei Ferenc, Veres András és Kamarás István elem-
zéseit. 

2. Az egyazon novellára vonatkozó elemzések egymáshoz való viszonyát illetően nagy-
jából négy esetet különböztethetünk meg: 

a) Az elemzések egymástól függetlenül állítanak fel értékalakzatokat, s bár a megraj-
zolt értékalakzatok különböznek egymástól, mégis egyaránt megalapozottaknak, érvénye-
seknek látszanak. Ilyen például a Mándy-novella két elemzése, valamint az Esterházy -
novella elemzései. 

b) Az elemzések egymásnak ellentmondanak, és közös értékalakzat-nevezőre aligha 
hozhatók. Persze, az egymásnak ellentmondást illetően érdemes lenne fokozatokat meg-
különböztetnünk s megállapítanunk az ellentmondás mértékét. Egyelőre azonban ele-
gendő a legjellemzőbb esetet kiemelni, a Czakó-novella Mérei Ferenc és Kis Pintér Imre-
féle elemzését. 

c) Az elemzések egymásnak nem mondanak ellent, de nem is egészítik ki egymást; 
mintha egy kicsit ugyanazt mondanák el az adott novelláról. Ilyennek vélem a Tandori-
novella három elemzését (Erdődy Edit, R. Takács Olga, Karafiáth Judit). 

d) Az elemzések egymást kiegészítik, de ugyanakkor egyenként is érvényesek. Ilyennek 
gondolom a Csurka-novella három elemzését (Erdődy Edit, Kis Pintér Imre, Bálint Éva), 
valamint a kötetnek is címet adó Mészöly-no veil a elemzéseit (Veres András, Erdélyi 
Ildikó, Mérei Ferenc). 

3.Az egyazon elemző más-más novellákról írott elemzéseinek egymáshoz való viszo-
nyát illetően csupán annyit kívánok megjegyezni, hogy magában rejti az önismétlés veszé-
lyét. Vagyis azt, hogy az elemző, bizonyos számú elemzés után, egymástól nagyon is elütő 
novellák értékalakzatait egymáshoz nagyon is közelállónak, majdnem ugyanolyannak haj-
lamos megrajzolni. Jóllehet ily mértékű önismétléssel a kötetben nem találkozunk, mégis 
az jól kimutatható, hogy az értékalakzat megrajzolását megelőzően, az értékdimenziók 
kijelölésében az egyes elemzők többé-kevésbé ugyanazokat vagy legalábbis egymáshoz 
nagyon közelálló értékfogalmakat használnak. 

4. Az elemzések módszere, fogalomhasználata, szerkezeti felépítésük belső arányai. 
Mindenképpen erényt kell látnunk az elemzéseknek abban a sajátságában, hogy igazod-

nak a közös módszertani útmutatóhoz. Ez az erény azonban egyszersmind gyönge-
ségeiket, hibáikat is magába rejti. 

a) Felépítésükben jól elkülöníthető egy, a novellát mintegy „lefordító", deskriptív 
rész, és egy, a novellában megjelenő értékeket egységbe fogó, azokat értékrendbe állító, 
értékalakzatukat felrajzoló elemző-értelmező rész. E két rész szerves egymáshoztar-
tozását, utóbbinak az előbbiből való természetes kibomlását kevés elemzésben követhetjük 
nyomon. A novellát az elemzés nyelvére lefordítani hivatott első rész olykor fölöslegesnek 
tetszik, olykor pedig bizarrul hat. Egyetlen példát idézek: „A vonat áll. Az író nézegeti a 
kőtörő kalapácsot, suhogtatja. A vonatablakból látni a falu környékét, mégpedig a hul-
ladékgödröt, a „szeméttemetőt". Ebből fantázia indul el, valószínűleg orosz regények és 
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novellák mintájára, kicsit a Revizor témára: főtisztviselő érkezik egy faluba, hogy ellen-
őrizze az állatégetést. Az író néhány szót vált az egyik kőtörővel. Megint érzi, hogy 
elrontott valamit. Folytatódik a téma: a főtisztviselő látogatása az állatégetés ügyében. Az 
ablakon át egy szarvasbikát lát (nem tudni, hogy fantázia vagy valóság), ehhez kapcsoló-
dik a vadászatról való fantáziálás." (118. p.) 

Érdekes módon az ilyesfajta „lefordítások", deskripciók éppen azokban az elemzé-
sekben tűnnek fel, amelyek egyébként a legpontosabbnak látszó fogalmi hálót vetik ki a 
novella szövegére s fogalomhasználatukban a legkövetkezetesebbek is: a Mérei Ferenc 
elemzéseiben. Egzaktságra törő, a legdifferenciáltabb értékfogalmakkal dolgozó, erős 
logikai felépítésű elemzések ezek, de egyszersmind a legtávolabbra is rugaszkodnak a 
novellák szövegétől. 

b) Az elemzések második, űn. értelmező részében a megnevezett értékek jellegéről, 
sajátosságairól, belső komponenseiről egyáltalán nem vagy alig értesülünk. Arról sem 
tudunk meg sokat, hogy mi az „alapozottsági viszony" (N. Hartmann) egyrészt a novellá-
ban felfedezett értékek és értékdimenziók között, másrészt a nem-esztétikai értékek és az 
esztétikai értékek között. Pedig ez utóbbi kérdésben alighanem igazat kell adnunk 
N. Hartmann-nak, aki úgy vélekedett, hogy a nem esztétikai természetű, ún. „megjelenő 
értékek" az esztétikai értékek (a „megjelenés értékei") feltételrendszereiként funkcio-
nálnak. Igaz, a kutatás nem tűzött ilyen célt maga elé, s magam sem a számonkérés 
gesztusával érintettem a kérdéskört. Úgy vélem azonban, hogy érdemes lesz ezt is bevon-
nunk megbeszélésünk tárgykörébe, mert a kötet szerzői is, akarva-akaratlanul szembesülni 
kényszerültek vele. Igen jellemző e vonatkozásban Kamarás István egyik elemzésének 
befejező mondata: „Ezek az értékek (ti. a viselkedés értékei) helyettesítik a személyiség-
értékeket és az emocionális értékeket is, ez pedig jellemző sajátossága a novella érték-
alakzatának, s egyben esztétikai fogyatékosságaira is rámutat" (kiemelés tőlem: E. K. M.). 

III. Zárásképpen szükségesnek vélem még egyszer hangsúlyozni, hogy a „Térkép, repe-
désekkel" című könyvről nem a részletező elemzés igényével szóltam. Szándékosan elna-
gyolt és sarkitott megfogalmazásaimmal egy lehetséges megbeszélés, érvkonfrontáció, 
együtt-gondolkodás, röviden: érdemi vita körvonalait, csomópontjait igyekeztem fölvá-
zolni. 

POMOGÄTS BÉLA 

ÉRTÉKEK ÉS KORSZAKOK 

A társadalmi értéktudat változásainak elemzése gyakorlatilag független az irodalmi 
művek esztétikai értékeitől, minthogy nem azokra a sajátosságokra kíváncsi, amelyek 
révén az új magyar novellairodalom esztétikai minősége létrejön, hanem egyszerűen a 
társadalom által elfogadott és preferált gazdasági, világnézeti, morális és más értékekre, és 
ezeknek az értékpreferenciáknak a megállapítása szinte független a szöveg esztétikai jelleg-
zetességeitől. Mégsem tudok szabadulni attól a feltételezéstől, hogy a társadalmilag elfo-
gadott értékek irodalmi megjelenése és a művekben megvalósuló esztétikai értékek vala-
miképpen összefüggenek; ennek a rejtett összefüggésnek a puszta ténye lényegében leol-
vasható a kötetben közreadott elemzéssorozaton is, minthogy a feldolgozott elbeszélések 
mégiscsak a korszak magyar irodalmának esztétikailag előnyösen minősített darabjai 
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közül valók. Annak ellenére, hogy a függelékben található olvasói értelmezések, talán 
Örkény István Lila tinta című írásának kivételével, mitsem tudnak kezdeni az elemzések 
körébe vont művekkel, s ezért a bennük megnyilatkozó társadalmi értékalakzatokat sem 
voltak képesek azonosítani. 

Miképpen lehetne tehát összefüggéseket találni az elbeszélésekben kifejezésre jutó tár-
sadalmi értékek és a minőségüket meghatározó esztétikai értékek között? Kenyeres Zol-
tán bevezetője az irodalmi műalkotás hármas dimenziójáról beszél, anélkül, hogy vala-
milyen korrelációt állapítana meg e három dimenzió között. „A vizsgálat szempontjából 
— olvassuk - az irodalomnak hármas kötöttsége, úgy is mondhatjuk, három dimenziója 
van. Az irodalmi mű maga is érték (esztétikai érték), része az értékek rendszerének. 
Ugyanekkor ábrázolja és kifejezi az értékek rendszerét, mely a korban uralkodik, végül 
pedig hatása révén beleszól sorsába és termékenyen hozzájárul az alakulásához és formáló-
dásához." A társadalom által preferált értékek egy korban meghatározott rendszerét ter-
mészetesen a legkülönbözőbb minőségű irodalmi alkotások képesek kifejezésre juttatni, 
illetve alakítani, sőt ez utóbbit, legalábbis a társadalmi nyilvánosság szélesebb körén azok 
a művek végzik el nagyobb hatékonysággal, amelyek a szélesebb olvasóközönség kon-
vencionális várakozásának felelnek meg, s már csak ezért is nélkülözik a határozottabb 
esztétikai értékeket. Mégis úgy tetszik számomra, hogy a társadalmi értékek kifejezése és 
az esztétikai értékek megvalósulása között valamilyen megfelelés található, mégpedig 
abban, hogy a korszak jellegzetes értékválasztását vagy ennek az értékválasztásnak a kriti-
káját biztosabban fejezi ki az esztétikai értékeket hordozó irodalmi mű, mint az esztéti-
kailag közömbös szöveg. Azt is mondhatnám, hogy egy adott elbeszélés esztétikailag 
különösen értékes mozzanatai egyben a társadalmi értékek sűrűsödésének középpontjai, 
illetve az esztétikailag hatékony művészi eljárások egyszersmind kiemelik a fontosabb és 
általánosabb társadalmi értékalakzatokat is. 

A szóban forgó kötet nyomán erre a jelenségre több példa is kínálkozik, közülük 
kettőt említenék: Mészöly Miklós Térkép repedésekkel, illetve Esterházy Péter Pápai 
vizeken ne kalózkodj című elbeszéléseit. A Mészöly-novella esztétikai értékének kulcsát, 
legalábbis számomra, Mérei Ferenc elemzésének egy megállapítása adta meg, amely az 
elbeszélés kettős vonulatának - a valóságos és a képzeletbeli vonulatnak — az együttes 
jelenlétére, szüntelen összefonódására, ugyanakkor feszültségére vonatkozik. „A valós 
történések, a regisztrálható események szakadatlan folyamata mögött — állapítja meg 
Mérei — egy másik éppen ilyen szakadatlan áramlás húzódik, a fantáziának működése, 
amely analógiás összefüggéseket, tartalmi kongruenciákat, jelképes egybecsengéseket tar-
talmaz, s így a perceptuális információkat egy értelmezési jelentéstöbblettel egészíti ki." 
A Mészöly-novella legfontosabb esztétikai értékét, véleményem szerint, éppen a valóságos 
és a képzeletbeli történések eme kettős vonulatának összefüggésrendszere, jelentésképző 
ereje adja, ugyanakkor a narratív struktúrának ez a jellegzetessége utal az elbeszélésben 
megnyilatkozó társadalmi értékekre, nevezetesen a szemlélet tárgyilagosságára és a sze-
mélyiség nyitottságára. Az esztétikai érték képzésének és a társadalmi érték kifejezésének 
folyamata hasonló módon függ össze egymással az Esterházy-elbeszélésben is. E novella 
esztétikai minőségének kulcsát Veres András egy megjegyzésében vélem felfedezni, amely 
megjegyzés az elbeszélőszerkezet kettős idejére vonatkozik: „Az elbeszélőszerkezet idő-
játéka révén a történet felfogható úgy is, mint befejezett eseménysor, de úgy is, mint 
lehetséges pályakép." A cselekmény tehát egyszerre múlt és jövő idejű, egyszerre zárulhat 
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egyetlen — noha hangsúlyos, mert első — munkanap szűkebb keretei közé és tölthet ki 
egy egész emberi életet, egyszerre van konkrét jelentése és példázatos értelme, vagyis 
olyan belső feszültséget és többértelműséget mutat, amely a narratív szerkezet esztétikai 
minőségét is megjelöli. Ugyanakkor ennek az „időjátéknak", feszültségnek és polifóniá-
nak a mentén bontakoznak ki azok a társadalmi értékek, amelyeket az elbeszélés kifejez. 
Ezek az értékek, mint Veres és Kamarás is megállapítja, elsősorban életmódértékek: az 
elbeszélés ironikusan ábrázolt hőse a józan beüleszkedés mellett nyilatkozik, s éppen ezzel 
hívja fel a figyelmet a személyiségértékek érvényesülésének korlátaira. 

Az esztétikai értéknek az elemzési rendszerben betöltött szerepe mellett a társadalmi 
értéktudat változásainak és az irodalomtörténeti folyamatnak az összefüggését szeretném 
érinteni, minthogy úgy tetszik, az elemzéssorozatnak ezen a területen is vannak tanul-
ságai. Erdődy Editnek a vizsgálat tárgyát bemutató bevezető tanulmánya — az elemző 
munka eddigi tanulságainak megfelelően — négy nagyobb váltást különböztet meg a 
magyar társadalom értéktudatában a felszabadulás után: a „koalíciós évek" társadalmi 
tudata, mint megállapítja, a humánus értékeket, a társadalmi és a magánlét harmóniáját 
preferálta, az „ötvenes évek" társadalmi tudata az ideológiai és politikai értékeket állí-
totta előtérbe, a „hatvanas évek" ismét humánus erkölcsi értékeket hozott, végül a „het-
venes évek" társadalmi tudata az autonóm emberi személyiség megvalósulásában, az intéz-
ményes formákon kívül gyakorolt szabadságban fedezte fel a preferált értékeket. Kár, 
hogy az elemzéssorozat a „hatvanas évek" irodalmát teljes mértékben figyelmen kívül 
hagyja, igaz viszont, hogy sejthető célja szerint elsősorban a „hetvenes évek" értéktudatá-
nak elemzésére törekedett. A társadalmi értéktudatnak van azonban egy váltása, amely 
úgy tetszik, a fenti képből kimaradt: a társadalmi értéktudatban bekövetkező ama válto-
zásra gondolok, amely 1953 után kezdett kibontakozni s 1956 őszéig tartott — s bizonyos 
mértékig, természetes hangsúlyeltolódásokkal ez a váltás maradt érvényben a „hatvanas 
évek" folyamán, a politikai konszolidáció után. A társadalmi értéktudat eme átalakulását 
az az általános és heveny értékválság készítette elő, amelyet a szektariánus-dogmatikus 
politika okozott, s a kialakuló új értékorientáció a humánus erkölcsi és társadalmi értékek 
visszavívásának szándékából fakadt. Jól mutatják ezt az 1953—1956-os időszak elbeszé-
lései, például Déry Tibor akkor rendkívüli közéleti hatást kiváltó írásai: a Vidám temetés, 
A téglafal mögött, a Vendéglátás és főként a Szerelem, amely klasszikus tisztasággal 
mutatja fel a személyes és közéleti válságok során kiküzdött új - ugyanakkor régi, mint-
hogy 1945 és 1948 között is érvényesülő — értékeszményeket: az emberi személyiség 
integritásának elvét és a szolidaritás etikáját, amely a hűségben és a szeretetben hozza 
létre a maga tiszta értékeit. Déry mellett mások — például Örkény István, Sarkadi Imre, 
Karinthy Ferenc vagy a pályakezdő fiatalok: Sánta Ferenc, Csurka István, Kamondy 
László és Moldova György — novellisztikájában is a visszaszerzett humánum értékei jelent-
keztek. 

A felszabadulást követő korszak sűrűn egymást követő belső váltásai mintha arra utal-
nának, hogy a társadalmi értéktudat is ilyen dinamikus változásokat mutat. Véleményem 
szerint ez a dinamizmus inkább csak látszólagos, annak ellenére, hogy 1945, 1949, 1953, 
1956 és 1961 — a konszolidáció befejezésének éve — valóban a részleges átalakulások 
hosszú sorát eredményezi. Úgy gondolom, hogy távlatosabban tekintve talán csak két 
nagyobb szakaszt különböztethetünk meg a felszabadulást követő korszak társadalmi 
értéktudatának alakulásában: az első szakasz - korábbi előzmények folytatásaként — 
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1945-től a hetvenes évekig tartott, a második szakasz a hetvenes években indult, s ki tudja, 
hova tart. Az első szakasz társadalmi tudatának fő jellemzője, hogy a kitűzött értékesz-
mények megvalósulását általában az egyén és a társadalom harmonikus együttműködé-
sétől remélte, s az emberi személyiség kibontakozásában-érvényesülésében a társadalom, 
illetve a társadalmi intézmények hathatós támogatására számított, s ha az egyén és a 
társadalom összhangja megtört, mint például az „ötvenes években , ügy kritikailag kérte 
számon a társadalom intézményeitől a humánumot: erre utalnak az 1953—1956-os idő-
szak imént említett elbeszélései. Ezzel szemben a második szakasz társadalmi tudata a 
társadalmi keretektől és intézményektől független személyiségértékeket preferálja, s a 
személyiség önmegvalósításának szűkebb lehetőségei között keresi a szabadságot és a 
humánumot. Legalábbis erre utalnak Mészöly Miklós, Csurka István, Tandori Dezső, Bere-
ményi Géza és Esterházy Péter elbeszélései. Az általuk képviselt értékek az emberi szemé-
lyiség kibontakozásának új lehetőségeit ígérik, az azonban mindenképpen elgondolkoz-
tató, hogy ez az ígéret nem számít igazán magának a társadalomnak a támogatására, arra, 
hogy a személyiségértékek megvalósítására törekvő egyén és az intézményes keretek kö-
zött élő társadalom között valóságos harmónia létesíthető. 

VERES ANDRÁS 

REZIGNÁLT REFLEXIÓK 

Örülnöm kellene, hogy cikkek készültek s jelennek meg kötetünkről, én pedig lehető-
séget kapok a válaszra. De csak szorongani tudok a szereptől, melyre a helyzet kényszerít. 
Hiszen magyaráznom kell a bizonyítványt. 

Kutatásunk kifejezetten értékszociológiai szempontú; a magyar novellairodalom érték-
orientációs elemzése alapján próbálunk következtetni irodalmunk (és társadalmunk) 
értéktudatának változásaira. Ezért szándékosan eltekintünk a megjelenítés esztétikai és 
irodalmi értékétől, kizárólag a műben megjelenő értékek kimutatására és értelmezésére 
törekszünk. 

így némiképp érthetetlen, hogy bírálóink most az esztétikai megközelítés elmulasztását 
kérik számon rajtunk. Megértem persze az irodalomkritikus Pomogáts Béla érvelését, mely 
szerint ,,egy adott elbeszélés esztétikailag különösen értékes mozzanatai egyben a társa-
dalmi értékek sűrűsödésének középpontjai, illetve az esztétikailag hatékony művészi eljá-
rások egyszersmind kiemelik a fontosabb és általánosabb társadalmi értékalakzatokat is". 

Csupán az a bökkenő, hogy az „esztétikailag különösen értékes" és a „társadalmi 
értékek sűrűsödésének" megítélése egyaránt értékkijelölő s így szükségképpen önkényes 
és leszűkítő értelmezés. Az irodalomtörténész Pomogáts Béla nyilván tisztában van azzal, 
hogy az irodalom nemcsak remekművekből áll, s a tudományos megközelítés számára a 
kevésbé értékes is fontos lehet. Mi is inkább az irodalom egészében érvényesülő értékren-
dek megértésére törekszünk, semmint a megítélésükre. 

Minthogy a kutatás nem boldogulhat pontos fogalomhasználat nélkül, eleve lemond-
tunk az - óhatatlanul részleges érvényű s így mindig támadható — esztétikai rangsoro-
lásról. Az irodalom társadalmi hatáslehetőségeit is bonyolultabb kérdésnek látjuk, mint 
ahogy Pomogáts cikke sugallja. Az esztétikai értékesség korántsem garantálja a műalkotás 
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fogadtatásának sikerét. Az irodalmi mű szociológiai és esztétikai hitelessége persze végső 
soron összefügg egymással, de az ilyen „végső" problémák eldöntése meghaladja empi-
rikus vizsgálatunk lehetőségeit. 

Hogy az esztétikai szempont érvényesítése mennyire sebezhetővé tenné kutatásunkat, 
azt éppen Pomogáts Béla írása támaszthatja alá példáival. A Mészöly- és az Esterházy-
novella értelmezéseivel kapcsolatban beszél arról, hogy e művek „esztétikai értékének 
kulcsát" - az elbeszélésszerkezet kettős vonulatát, illetve kettős idejét - értékorientációs 
elemzéseink is számba veszik. Az én szememben ezek a sajátosságok poétikai tényezők 
(melyek figyelembevételét a szociológiai szempontú kutatás sem kerülheti meg), s alig 
hiszem, hogy az említett novellák „esztétikai értékének kulcsát" adnák. Már csak azért 
sem, mivel még számos más novella rendelkezik ezekkel a poétikai sajátosságokkal. 

Végképp nem tudok mit kezdeni Erdélyi K. Mihály szándékoltan „szubjektív széljegy-
zeteidnek bíráló megállapításaival. Csodálattal bámulom alapos és bonyolult eljárását, 
melynek eredményeként arra a következtetésre jut — amit különben a kötet egyik beveze-
tő tanulmányában, a 15. lapon is olvasni lehet—, hogy az értékek csoportosításában 
jelentős eltérések mutatkoznak nemcsak az egyes szerzők között, hanem egyazon szerző 
különböző elemzései között is. Rejtély, hogy miért nem fogadja el ennek magyarázatául 
abbeli szándékunkat, melyről ugyancsak a 15. lapon értesülhet az olvasó: „Kötetünkbe 
ügy válogattuk be az elemzéseket, hogy képet adjanak arról a folyamatról, melynek során 
kialakítottuk vizsgálatunk módszertanát, instrukciós rendszerét." (Eredetileg a mondat 
kurzívan szerepel.) 

Erdélyi K. Mihály azt ígéri, hogy igyekszik „elfogadni azokat a 'játékszabályokat', 
amelyeknek 'alávetették' magukat az elemzők". Sajnálom, hogy nem így történt. Kifogá-
solja például, hogy az elemzések „nem a novella szövegéből" eredeztetik az értékeket, 
,hanem mintegy belegyömöszölik egy 'kívülről' kezdeményezett elképzelésbe, illetve 
kategóriarendszerbe". Természetesen hiba volna, ha az elemzés a novellák értékeit nem a 
szövegből kiindulva mutatná ki, s ha ilyet tapasztal a bíráló, joggal teszi szóvá. Elképzel-
hető az is, hogy az általunk használt értékkatalógus (melyet éppen a próbaelemzések 
tapasztalatait figyelembe véve állítottunk össze) nem eléggé jó. De a kétfajta - a szöveget 
és a katalógust figyelő — eredeztetést szembeállítani egymással nem más, mint módszer-
tani abszurdum. Egy előre megadott értékkatalógus nélkül lehetetlen volna a különféle 
novellák és — tegyük hozzá — különféle elemzések értékeit közös értelmezési keretben 
vizsgálni. 

Könnyen meglehet, persze, hogy kutatásunk alapjaiban elhibázottnak tűnik egyik vagy 
másik olvasónk szemében. Mi azonban egyelőre reménykedünk s olyan eredményeket 
várunk vizsgálatunktól, melyek módosíthatják a magyar irodalomról kialakult képet. így 
pl. az elsők között jeleztük azt — amiről Pomogáts Béla is ír - , hogy igazi fordulat nem a 
hatvanas években, hanem a hetvenes években következett be a magyar széppróza érték-
szemléletében. 

Végére hagytam azt, ami jelenleg rezignációm fő forrása. Végül is nem sok értelmét 
látom az ilyesfajta válaszoknak, egyszerűbb volna az érdeklődő olvasó véleményéhez fel-
lebbezni. De kötetünk igen kis példányszámban jelent meg, s csak a fele — mintegy ötszáz 
példány — került könyvárusi forgalmazásra. El tudom képzelni, hogy amiről most itt 
vitázunk, teljesen ismeretlen a Literatura közönsége előtt s föltehetően a továbbiakban is 
az marad. Talán ez a legfájdalmasabb munkánk fogadtatásában. 
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SIMON ZSUZSANNA 

AZ IGAZSÁG ÓRAJA 

Sípos Gyula posztumusz versei 

Sipos Gyula 1976-ban, 55 éves korában halt meg szívrohamban. Betegségének tünetei 
már korábban megmutatkoztak, és a haláltudattai járó szorongásai csak felfokozták azt a 
lelkiállapotot, amelyet hosszú ideje tartó társadalmi és egyéni feszültsége kialakított. 
Posztumusz kötete, a Hétvége, amely utolsó öt évének verstermését foglalja magába, 
megvilágítja egész életművét. A haláltudat, az idő sürgetése csak felgyorsította a számadás 
folyamatát. Immár nem két, hanem három korszakkal kellett szembenéznie. Híven őrzi 
forradalmi indulásának emlékeit és eszményeit, amelyeket azonban már nemcsak a Rá-
kosi-korszakkal kellett szembesítenie, hanem a hetvenes évek tisztultabb, de új ellentmon-
dásokkal telített világával is. 

Sípos Gyula 1921-ben született a Somogy megyei Tüskepusztán. Budapesten egyete-
mistaként részt vett az ellenállási mozgalomban, s az 194l-es diáktüntetés egyik emléke-
zetes alakja volt. 1944-ben lebukott, majd börtönbe került. 1945-ben katonaszöke-
vényként bujkált, a felszabadulás után részt vett a földosztásban, s az Ideiglenes Nemzet-
gyűlés képviselőjévé választották. A Györffy-kollégium alapító tagja volt, a NÉKOSZ 
feloszlatásától kezdve haláláig újságíróként dolgozott. Az ő múltbanézése tehát könnyebb 
is és nehezebb is volt, mint azoké, akik csak a fordulat éve után kapcsolódhattak be a 
magyar szocializmus történetébe. Az ő forradalmi indulásának is voltak ellentmondásai, 
de ezek nem állították tragikus dilemmák elé a múlt értékelésében. így morálisan felsza-
badultabban nézhetett szembe a hetvenes évek ,,hétvége"-hangulatával, mely áthatotta a 
szellemi és anyagi előrehaladást is. E morális felszabadultság azonban nem mentesíthette 
eleve a továbbélő és újraéledő dogmatizmustól, következésképpen az állandó belső küzde-
lemtől. 

A kötet kulcsszava a „hétvége". Tudatos költői választás eredménye, melynek csak 
külső jegye a cím és a címadó ciklus középpontba állítása. A külső jegyeknél azonban 
fontosabb, hogy a hétvégeélet látványa határozza meg a költő témáit, indulatait és 
gondolatait. A hétvége itt a kikapcsolódás: az élet megosztottságának tudomásulvétele, 
melyben a munka nem ad teljes életet, s kiegészítést és pótcselekvést vált ki a szórako-
zásban, az élvezetek halmozásában és a hobbiban. A költő persze nem a megérdemelt 
pihenőnapot támadja, hanem a pótcselekvés napjában egész életünket. Szociológiai meg-
közelítéssel élve: a fogyasztói társadalom ellentmondásait, a szerzésvágyat, a szenvedéllyé 
vált gyűjtést és rohanást, s ami mindezt lehetővé teszi: az elidegenedést. Sőt, a kulcsszó, a 
„hétvége" ilyképpeni átértelmezése sem fejezi ki teljesen a kötet mondanivalóját. S 
várakozásunk valóban gazdagabb jelentésre irányul, lúszen a fogyasztói társadalom és az 
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elidegenedés jelenségeinek elítélése aligha vezetne túl az önmagában tiszteletre méltó 
társadalombírálaton. Ha más nem, Sipos Gyula újságcikkei előre jelzik is ezt, mert már 
legalább egy évtizeddel korábban megtalálhatók bennük a viszonylagos anyagi fejlődéssel 
együttjáró társadalmi problémák. Miért érezte szükségesnek Sipos ezek költői megismét-
lését? Vajon magyarázatot ad-e közéletisége és társadalmi elkötelezettsége, mely költői 
magatartását is meghatározta? Bizonyára magyarázatot ad, de csak akkor, ha a közéle-
tiség és elkötelezettség eszménye végigköveti a maga logikáját, és ez egy sajátos költői 
gondolatmenetben, valamint költői áttételben ölt testet. Sipos Gyula ezért tágítja tovább 
a hétvége fogalmát, s ruházza fel egyidejűleg szimbolikus jelentéssel. Felismerte, hogy a 
hétvégeélet és eszmény egész fejlődésünk ellentmondásainak megnyilatkozása, s egyben 
annak a személyes konfliktusnak és sorshelyzetnek is közege, amelyet a forradalmi 
indulás emléke és az új magatartásfomiák keresése határoz meg. A kötet minden verse ezt 
az önmagával és világával vívódó költőt mutatja. Sipos nosztalgiával gondol vissza fiatal-
ságának forradalmi tetteire, azonban ez a visszatekintés elkerülhetetlenül mérleg is: a múlt 
és a jelen összevetése, s egy többszakaszos történet átgondolása, melyben a forradalmi in-
dulás ellentmondásba, sőt tragédiába torkollott, s már nem segít az egyszerű visszatérés sem, 
mert közben a társadalmi kiútkeresés egy új forradalmiság igényét váltotta ki. De ez a 
történelmi sors a kötet tanúsága szerint egyéni sors is. A forradalmár ifjak megöregedtek, 
bírálatuk olykor oppozícióvá merevedik, nem tudják követni a felnövekvő nemzedékek, 
sőt fiaik tudatát és életformáját sem. 

Az elkötelezett költő számára egyetlen magatartásforma maradt. Kritikus szemlélete 
szembesíti az anyagias jelennel, de lehetetlenné teszi a forradalmi indulás romantikus 
felmagasztalását is. Magyarország átalakuló világán belül és kívül is van, s ezért el kell 
utasítania a múlt önigazolását éppúgy, mint a jelennel való oppozíciót. Helyzete drámaivá 
fokozódik. Mellőzöttnek, kirekesztettnek érzi magát, s átéli az e helyzetekben lehetséges 
válaszok összességét — a múlt idézésétől a narkózisig, a csakazértis-hit megvallásától a 
fegyelem alá kényszerített józan elemzésig. De egyik válasz sem elégíti ki, s magától, 
szorongó helyzetétől is szenved. Válaszainak végeredménye tehát - egész belső drámája, s 
igazságát sem egy-egy tétele fejezi ki, hanem egymásnak feszülő, egymást leromboló, majd 
előhívó gondolatainak és indulatainak összessége. 

Értelmezésünket igazolja, hogy a nyitó vers — a Rábízom magam — azonnal e belső 
dráma ütközőpillanatához vezet: kettősségek között mutatja be a költőt, akinek hely-
zetét a szenvedés és az ész fegyelme határozza meg. A lírai hős helyzetét felvázoló első 
szakasz azonban azt is jelzi azonnal, hogy az ész fegyelme könnyen álarccá válik, mely 
leplezi az önmegnyugtatást és félbeszakítja a szenvedés tisztító folyamatát. Ezért a 
második szakasz olyan hasonlatra épül, amely megmutatja, mi a vershelyzet kettősségének 
oka. A külvilág hangyabolyként jelenik itt meg, mely a költészet konvenciója szerint 
nemcsak a szorgalom, hanem a céltalan mozgás, vagy a kicsinyes célokhoz igazodó nyüzs-
gés jelképe. De Sipos nem elégszik meg a hasonlat konvencionális felhasználásával, hanem 
olyan tartalmakhoz kapcsolja azt, amelyek a mi korunk termékei. „Mindnek dolga van" — 
írja a nyüzsgés résztvevőiről —, az egyik a „jövő-tojást" görgeti, a másik a „múlt dögte-
temét". A második szakasz utolsó sora azonban azt is jelzi, hogy a költő a végletek közt él 
ugyan, de a maga helyét és dolgát egyikkel sem azonosítja. S amikor a harmadik szaka-
szában megfogalmazza magatartását, egyszerre folytatja a kettősségek felsorolását és a 
kiútkeresés gondolatmenetét. A maga dolgát is ellentétekkel fejezi ki: az okosságot hirdeti 
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és vele szemben a védtelenséget, majd a partot és a parttalanságot. Az utolsó versszak 
látszólag feloldja a korábbi kettősségeket, de „csakazértis"-optimizmusával és a veszte-
ségekkel való józan szembenézés hirdetésével olyan ellentétekre utal, amely a feloldásban 
is megőrzi az igazságkeresés drámai felfogását. Ebben a belső drámában állandóan jelen 
van a lírai hős és a külvilág, de a megjelenített költői világban a motívumok aránya 
változhat, s akkor is feszültséget tükröz, ha csak az egyik vagy a másik van előtérben. A 
Nincs semmim, a Temetés és a Mint a szarvas című versekben például a külvilág megjelení-
tése alkotja a mondanivaló felső rétegét, s csak a költő indulataiban jelenik meg a kül-
világgal szembenálló erő. Később maga a költő, az ember mint ennek a világnak a része 
jelenik meg a Nem leszek más című versben. A telefonkábel-kígyókkal, röntgenszemű 
orvosokkal, bérházfogsorú vadakkal zsúfolt világ elnyeléssel, fölfalással fenyegeti, de úgy 
érzi, körülfonják lakói is: a hivők, a hitelezők, a szeretők és csábító lányok. A vers 
legélesebben és legjobban megjelenített képe a „fogsor"-ral társított „bérház", amely 
eleve és képszerűen mutatja a zsúfolt világ elnyelő veszedelmét. A telefonkábel-kígyók és 
röntgenszemű orvosok már csak sejtetik, hogy a technizáltságon túl a vers hősét esetleg a 
telefonon érkező információk és zaklatások is fenyegetik, ületve orvosi diagnózisok a 
fizikai pusztulás rémét, lehetőségét idézik fel. A zaklatókat és félelemkeltőket ellenté-
teikben eleveníti meg a költő, amely ellentétekben voltaképpen emberi erények válnak 
terhessé (fölfaló hitek, szeretetek, hitelek és szelídségek). E fenyegető világgal szemben 
fogalmazza meg a vers harmadik strófájában az általa vállalható magatartást: 

Elhányom nékik mindenem. 
Ruhát, húst, csontot, ideget 
rájuk hagyok. 
Nem leszek más. 
Csak az leszek, aki vagyok. 

A kötet lírai drámája azonban előhívja e gondolat belső cáfolatát is, ami azt bizonyítja, 
hogy a Nem leszek más feloldása indulati természetű volt, s a katartikus hatásra bízta az 
indulati verszárás gondolati kiegészítését. Még visszhangzik a záró sor: „Csak az leszek, 
ami vagyok" — s a Rám ismernek nyitó sora mintha ezt az érzést-gondolatot folytatná: 
„Mi közöm nekem ahhoz . . " A z egész vers azonban már e provokáló kijelentéssel szem-
benálló érzelmeket és magatartást fogalmaz meg. Azt a szemléletet utasítja el, amely a világ 
bűnei és igazságtalanságai elől a magánélet köreibe vezeti vissza az embert, s a személyes 
bűntelenség megőrzésében mutatja a lehetséges létformát. A költő éppen azzal utasítja 
vissza ezt a magatartást, hogy igazságát kijelentő modorban fogalmazza meg, s csak a vers 
végén ad szabad utat indulatainak: „Miért engem gyötör ez a kín? " S még ezt a magatar-
tást is vétkesnek minősíti, mert nincs benne a cselekvés a bűnök ellen. S így a visszahúzó-
dás lehetőségét is maga cáfolja, hiszen az ellenfél és a megalkuvó világ éppen bűntudatáról 
ismeri fel. S mivel Sipos nem moralista, nem marad meg a bűnök és a lelkiismeretfurdalás 
elvont összeütközésének szintjén, hanem bemutatja a bűnök mechanizmusát is: a nép 
nevével való leplezést, az elleplező tájékoztatás közegét, melyben egymás mellett talál-
hatók meg a világpolitika hírei, az emberrablások, a giccsesen szép reklámok és az önfel-
mentő mosolyok. 
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így jut el a költő a maga belső köreibe, de már azzal a tudattal, hogy nem menekülhet 
sem a világ, sem pedig a forradalmár múlt öröksége, a felelősség elől. „Ideje volna már a 
böjtnek" és a természet követésének — úja (Ideje volna). S válasza maga a vers — tömör 
képeivel, hangulatfestéseivel. Ezek a képek a természet élvezetére biztatnak, a célszerűtlen 
szépségek és egyszerűségek megőrzésére, valamint a mérhető időből való kilépésre. Mindez 
azonban még aligha lenne több a rousseau-i elvágyódás kifejezésénél. Többé azáltal válik, 
hogy a vágyott idillt a költő szembeállítja a nyitó sor „böjt"-jével, valamint a záróstrófa 
három sorával, melyek feltűnő kontrasztot alkotnak a tájleírással: 

Csillagok, tüzek, esti séták . . . 
Futó, űzött napjaink vannak. 
Rohamra indulnak a bénák 
és nem tudják, hova rohannak. 

így a világ és az Én drámájában lassanként az Én lép a kötet gondolatmenetének előte-
rébe. S ez az Én - a külső helyzetéből következően egyre visszább szorul emlékeinek 
világába. Az Emlékezés, amely ezt a folyamatot a címével is jelzi, voltaképpen azzal a 
gondolattal indul, amely a „csak a szépre emlékezem"-filozófiájára rímel. A vers lényege 
azonban az a mód, ahogy a költő a rossztól megtisztított emlékvilágot megjeleníti, s hogy 
a megművelt természettől, a kerttől eljut az emlékek elvontabb felidézéséig. így válik 
számára lehetővé, hogy a záró részben az emlékvilág utáni vágyát jelképessé absztrahálja: 

Szép körömet bezárom, 
kibélelem puhának, 
ki ne törjön a vágyam, 
be ne törjön a bánat. 

Itt a kör lehet varázskör is, de közvetlenül az otthon fészkére utal. Ez a tudatosan 
megalkotott idill oszlik szét az utolsó versszakban, amely az éjszaka rémeit és a halállal 
számoló ember szorongását jeleníti meg. 

Ha nem elégszünk meg indulatainak és gondolatainak mozaikkockáival, hanem kísér-
letet teszünk a ki nem mondott összefüggések feltárására is, akkor kétségtelenül felismer-
hetjük, hogy a kötet rekonstruálható gondolatmenetre épül. E gondolatmenet logikáját 
pedig azoknak a magatartásformáknak a leírása, illetve megítélése alakítja ki, amelyet 
Sipos Gyula a környező világban és a maga töprengéseiben felfedezhetett. Konfliktusos 
helyzete eleve szembeállítja fiatalkori eszméinek eszményítésével, de elégedetlenné teszi a 
menekülés és a feladás különböző alternatíváival szemben is. Ez a magatartásforma olyan 
meghatározó erejű, hogy előbb-utóbb átfogalmaztatja az emlékképeket, az impressziókat 
és a helyzetdalokat is (Kell jönni még, Öszi fa). A magatartását kereső költő lelki drámáját 
mutatják a Zavar és a Rémület című versek, melyek a belső küzdelem egy-egy jellemzőjét 
nagyítják fel. A Zavarban Sipos szabad utat enged megrendülésének, elkeseredésének. 
Felismeri, hogy a lélek és valóság frontjai nem voltak azonosak, a történelem és az 
eszmények megrontották az embereket, a népeket: szembeállítottak testvéreket, gyilko-
sokkal sorolták egy táborba az áldozatokat. Ebből a megrendülésből vagy az ital narkózisa 
kínál menekülést, vagy a megélhetésért vállalt meghunyászkodás. S utólag már hiába 
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tudná felismerni a jókat, ha a világnak nincs szivárványa, melyben a történelem vihara 
után feltűnhetne a tiszta kor jele. Ez a vers végig gondolati jellegű, alig van benne kép; 
mégis költői, mert gondolatanyagán áttetszik az egyéni megrendülés. A Rémület viszont a 
forradalmár lelkiállapotának egyetlen vonását ragadja meg. Fő értéke abból származik, 
hogy a rémület okait, tartalmait nem elvont direktséggel, hanem az indító metafora 
képzettársításaival jeleníti meg. Az összebújó birkanyájak után így jelenik meg a fű, mely 
korábban élelem volt és csöndes fekvőhely, de a villámcsapás után emésztő tűzzé vált. A 
metaforának ez a kibontása nemcsak érzékletessé teszi a gondolatot, a költő lelkiálla-
potában uralkodó rémületet, hanem tovább is fejleszti, mikor bemutatja, hogy a korábbi 
fenntartó világ a külső hatás alatt otthontalanná, veszedelmessé válik. így a versnek nincs 
is szüksége gondolati lezárásra, ezért a költő a befejező részben egy újabb metaforával — a 
karóba húzottak érzéseinek felidézésével — vezet vissza a kiinduló gondolathoz. De ez a 
záró metafora sem csupán az érzékletes kifejezés eszköze, hanem a rémületben kialakít-
ható magatartásformák megfogalmazása. Kezdetben a karóbahúzottak biztonsága mutatja 
a magatartás lehetőségét, majd a költő fogalmi minősítése, mely végigfut a lehetőségek 
során a könyörgéstől a megromlott világ megvetéséig. Aligha véletlen, hogy a verszáró 
szónoki kérdésre: „Van, ki hegyeset köp a világra, ki buja tovább, testvér? " — a válasza: 
megvető indulattal tör ki a rémületből és a könyörgésből egyaránt. 

A még magára nem talált költő lelkiállapotának egyik legszebb kifejezője A perc című 
vers. Egy szép alkonyi képpel indítja - amikor a nap mintha megállt volna a hegyek 
mögött - , s az égitest megszemélyesítése révén fokozatosan halad a látvány kibontása 
felé. így bukkan fel benne az áthaladó vaíjúcsapat motívuma, mely képileg hozzáillene az 
alkony pillanatához is. Az „egemen" szó azonban már jelzi, hogy itt Sipos pályájáról és 
életéről is szó van. E motívum tehát már nemcsak a látvány része, hanem a búcsúzás és 
talán a figyelmeztetés jelképe is. Folytatván az alkonyi kép leírását, a költő így már 
kiléphet a képből, és elégikus kérdésekkel idézheti azt a lelkiállapotot és életpillanatot, 
amelyben megszűnt a múlt és jövő értelme, s csak a pillanat szépsége maradt meg. Keserű 
vers ez, de keserűségét feloldja az elégikusság. Voltaképpen ugyanez a gondolat jelenik 
meg egy jóval korábban született versében, a Tudomány záró soraiban is: „Csak ez a perc 
van. És nincs ez a vers se." De itt a gazdag és változatos élettel szemben megjelenített 
pillanat vállalása keserűbb következtetés, főleg a „nincs ez a vers se" — zárósorral együtt. 
Gondolatilag A perc sem mond mást, de elégikusságával mégis magában hordozza a fel-
oldást. 

Válaszkeresés: az önelemzéstől a hitvallásig 

Ha a költő helyzete valóban drámai, akkor nem csupán a külvilággal és bizonyos 
magatartásformákkal áll szemben, hanem önmagával is. Vívódása tehát a külvilágtól és a 
magatartásformák megítélésétől szükségképpen eljut a dráma középpontjához, az igazi 
konfliktus forrásához, az Én-hez. S mivel ennek az Én-nek integráns része a közösségi 
eszmény, a költő önvizsgálata is nemzedéki próbatétel. Egy forradalmár emlékiratait ígéri 
egyik önelemző versében, s mégis, vagy szükségképpen azonnal a többes szám első 
személy közlésmódját választja. Nem tagadja, hogy lírai hőse válságban van, de a hang-
súlyt — már túl a töprengésen — az önmaga vállalására és a hitvallásra teszi. A forradalmár 
nemzedék önelemzése a Fiatalságunk című versben már meggyőzőbb kifejezést nyer. Itt a 
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költő abból a korból tekint vissza, amely már nem tart igényt az ő nemzedékére, s 
amelyben már maga a nemzedék is ellentmondásosnak érzi létét. A versnek két kulcs-
szava, pontosabban két kulcsszópálja van: 

Széttört tükör cserepei vagyunk mi 
Nemzedék helyett egy nemzet lehettünk volna. 

A tükör-tükörcserép szópár az egységet és a különbséget fejezi ki - utalva a széttörtség 
állapotára. A nemzedék és a nemzet fogalmával való szójáték pedig a hajdani nagy célokat 
és a megvalósulás töredékességét hivatott megjeleníteni. A kudarc mögött a költő e 
versben is felismer bizonyos ellentmondásokat. „Elveszejtett saját hitünk" — mondja, s 
szavaiból arra következtethetünk, hogy hitük áldozatainak tekintik magukat, akiket 
azonban maga a hit - a kérlelhetetlen következetesség is felőrölt. A feloldás itt egyszerre 
katartikus és heroikus igényű. A katarzist a keserűség végső fokozása készíti elő („Unoká-
ink is megaláznak"), a heroikus optimizmus pedig ismét „csakazértis"-hitéből sugárzik: 
„De fiatalságunk világít / S kire nézhet az, aki lázad? " 

Ez a belső elemzés olykor egy-egy objektív motívumra kivetítve is megjelenik. A Csillag 
és keresztben például az emberiség két nagy jelképe áll egymás mellett mint a szenvedés 
és a szenvedőkért vállalt harc megnevezése. 

A haláltudat: a természeti és társadalmi lét egységének megvilágítója 

A vívódás és az önelemzés kivetítése azonban ebben a kötetben csak pillanatnyi lehet, s 
a költő újra és újra megkísérli,hogy megkeresse múltja és jelene egyensúlyát. Van olyan 
verse — például a Számvetés —, amely címével is jelzi az önelemzés nagyobb igényét és 
távlatát. „Becsapott bennünket az értelem", „Becsaptak bennünket érzelmeink" — 
mondja. Amikor az érzelmekben való csalódást elemzi, még megmarad számára „csak-
azértis"-hite. Az értelem csődjét azonban csak azzal tudja megmagyarázni, hogy naiv 
világképük a fölényeskedő okosság magabiztosságával találkozik. Nyilvánvaló, hogy ebből 
az összevetésből az értelem vesztesként kerülne ki, s ez alighanem lefokozná a költő 
állásfoglalását. De a vers az utolsó szakaszban szerencsére kilép a hamis alternatívákból, s 
a halált, minden élet közös nevezőjét jeleníti meg, mely minden ellentmondást felold. 
Nem a hajdani eszményeknek utólagos igazolása ez, hanem a társadalmi és természeti 
ember egységének felismerése. Amely persze nem felmentés a forradalmár költő számára, 
s ezért a közösségi ember keserű számvetése is. 

A társadalmi és természeti lét egysége azonban nem elvont téma Sipos számára: a 
betegség, a haláltudat állítja vele szembe, s ez az életfelfogás készteti további gondolat-
menetének kiegészítésére, amely még a lét örök problémáinak megítélését is a történelmi 
és társadalmi szituáltság függvényének minősíti. Ezért lehet több például az Angina 
pectoris egy magánélmény lenyomatánál. A halállal való szembenézés önmagában is nagy 
költői téma, de Sipos nem ezt az általános emberi tartalmat teszi a vers fő mondanivaló-
jává, hanem megint a forradalmi múlt és eszme sorsát. A fizikai halál lehetősége nem 
feladásra, hanem éppen fordítva, az eszmék és ügyek még szabadabb vállalására ösztönzi. 
Ezért jut el a két következtetéshez: mentsük, ami menthető; s ha elvész az egy emberi 
élet, vegyük tudomásul, hogy az azon túli ügyek válnak igazán fontosakká. De már a 
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„mentsük, ami menthető" - gondolata is talányos, mert jelentheti a vállalt feladat 
maradékát, de jelentheti az egy emberen túli nagy ügyet is. 

Az egy ember tragédiájának kettős megközelítése vezeti el Sipost e témakörben is az 
objektivált ábrázoláshoz. Jó példa erre az Ökörnyál. Ez a vers egy döbbenetes vágóhídi 
pillanatból indul ki: a bika megtorpan a kapu előtt. A költő az állat nevében szól, s a 
letaglózás előtti lelkiállapot tartalmait villantja fel. Az „Ezt érdemeltem" - kérdés az 
ítélet elleni tiltakozás, az elbődüléshez, a bikakönnyhöz és az ökörnyálhoz való jog pedig 
annak a tehetetlenségnek a kifejezése, amelyben még az utolsó pillanatban is keveredik az 
elkerülhetetlen halál tudomásulvétele és az élet gazdagítása. Nem lehet azonban véletlen, 
hogy a költő hangsúlyozza a vágóhíd automatizáltságát („álljanak még meg legalább kicsit 
az automaták"). Az automatizmus ugyanis az életfolyamatok irányításában emberellenes 
tartalmakat vagy tendenciákat hordoz magában, s ez az ellentmondás válik tragikusan 
élessé, ha az élet elvételének automatizmusáról van szó. Innen nézve világosabban érthető, 
hogy a vers két részre különül el, mert először az egyéni élet jelenik meg benne, azután 
pedig ennek általános tanulsága az automatizálódó korban. 

Ez az objektiválás a kötetben olykor konkrét történelmi alakot is ölt. Az élet és halál 
közegének valóságos megjelenítése a Kecskeméti fák. Tudatos költői képekkel, életszerű-
ségében idézi fel a benne megjelenő történelmi emléket. Mert az emlék történelmi, egy 
háborús vonulásról szól: „Ezek a fák már láttak engem abban a vánszorgó seregben". 
S ezután a visszakapcsolást az emberi lét történelmi formáihoz nemcsak az emlékezés 
teszi jogosulttá, hanem a költő gondolatmenetének logikája is, amely szükségképpen vezet 
vissza ahhoz, ami az ember lehetősége vagy mulasztása. 

A belső dráma objektiválása 

Ha az önvizsgálat elvezet a kivetítéshez, azaz a belső dráma objektiválásához, akkor 
érthető, hogy az életképek, a tájképek és a művelődéstörténeti témafeldolgozások is 
magukban hordozzák a kötet domináns elemét, a vívódás lírai indítékát. Csakhogy a 
folyamat ezekben fordított irányú, s ez a fordított folyamat egyben a lírai mondanivaló 
megfogalmazása is. Elkerülhetetlen tehát külön vizsgálatuk, nehogy elvesszenek a mind-
végig jelen levő belső drámának éppen azok a mozzanatai, melyek az újrafogalmazást, a 
meg-megújuló belső és külső küzdelmet előhívták. 

A költő állandó szorongásának egyik forrása: az emberi erőszak és a kiszolgáltatottság 
fogalmazódik meg a Miért féltek? című versben is, melynek élményi alapja a téli cinegék 
és őzek látványa, s az állatok rebbenő félelme még a segíteni akaró embertől is, az Újhold, 
telihold pedig a világ szörnyűségei elől menedéket nyújtó megtartó szerelem utáni vágyat 
fejezi ki. Népballadai ihletésű megrázó lírai önvallomás a Se orgyilkos, se hivő című vers. 
Keserűen játékos érzés- és gondolatmenetét az utolsó sorokban a végső kétségbeesés 
bevallásával, a teljes csönd és magányosság megjelenítésével zárja le: már se orgyilkosok, se 
hivők nincsenek nyomában, s értelmét veszti a hősi kiállás éppúgy, mint az emberi gyen-
geség tudomásulvétele : 

Hátra nem nézve jöttem, 
ordítok ebben a csöndben 
se orgyilkos, se hivő 
senki sincs mögöttem. 
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Az Ami fontos és Az a nyár című versekben fokozatosan feloldódik ez a mély keserűség, 
Az előbbi ügy indul, mint a verseskötet más idilli versei: egy facsemete ültetését jeleníti 
meg, s a költő gondolatát a fa és a saját jövőjéről. Az utolsó három sorban azonban az 
idillnek hirtelen végeszakad: egy gondolati kérdőmondat megszakítja nemcsak a hangula-
tot, hanem a korábbi leíró modort is: „Hol van hát érvénye a szónak, a tettnek? " - s a 
válasza is csak gondolatilag kapcsol vissza a fa-motívumhoz: „Mindegy, milyen fa, foly-
tassuk azt, ami fontos." Kétségtelen, hogy a versnek ugrásai vannak, de ez csak fokozza 
tömörségét és gondolatiságát. 

Érdemes-e a szenvedést, a küzdelmet vállalni a halandó, gyarló emberért? — ezt a 
kérdést boncolgatja két bibliai tárgyú költeménye, a Hát érdemes? és a Válasz. Az előbbi 
majdnem teljes egészében egy bibliai jelenetet rögzít, melyben a hivők tiltakozásának 
lehetséges formáit villantja fel, s ezek elmaradását csak a verszáró kérdéssel jelzi: „Vagy 
érdemesebb életbenmaradni a kakasszóig három árulással? " A túlélés és az árulás össze-
kapcsolása azután a költő véleményét is kifejezi, a vers zárókérdése tehát egyben felelet is. 

A Válasz annak a bibliai jelenetnek a parafrázisára épül, amelyben Jézus az angyal 
leszálltakor így nyilatkozik: „az én országom nem e világból való". A költő nagyon 
szellemesen úgy érvel, hogy persze, mert a mi világunkban nincsenek angyalok, de vannak 
szenvedők, robotolók, üzletemberek, gyilkos hadvezérek, zsarolók, zsoldosok. Ebből ala-
kul ki e világ viszonyrendszere: az angyalok világa (azaz a bűntelenség) és a bűnök világa, 
valamint választás a kettő között. A költő csattanós versfeloldása: „teremtsünk angyalt". 
A Válasz tehát belül marad a bibliai parafrázis közegén, ezért gondolatisága nem lesz 
költőietlenül közvetlen: úgy fejezi ki magatartáseszményét, hogy a krisztusi válasz gondo-
lati mélyére hatol. 

Az Áldó szavak tudatosan a kötet végére helyezett vers, amely a költő ön- és helyzet-
elemzésének rövid summáját tartalmazza. Rezignált ez az összefoglalás. Voltaképpen 
egyetlen gondolatra épül: „Már csak áldó kezem van, mint a vén papoknak." A vers 
asszociatív módon ezt a hasonlatot bontja ki. Az utolsó strófa zárja le ezt a gondolat-
menetet úgy, hogy második sora mintegy kikiált ebből az asszociációból: „Nem magamtól 
halok meg, megölnek." Ez nyilván nem következetlenség, hanem a líra feltörése a hason-
lat világának leírása mögül. Azt is mondhatjuk, hogy ez a következetlenség a vers lényege, 
hisz az egész kötet bizonyítja, hogy a költő nem tud elmerülni rezignációjában, s még a 
kiváltó okot: az ember természetes elfáradását is csak pillanatnyilag és a külvilág iránti 
jóindulatból fogadja el. Következetlen sora ezt a pillanatnyilag vállalt békekötést mondja 
fel, s szembesít a költő és a külvilág drámájával. 

Rendszer a rendszerben: a címadó ciklus 

A költő láthatólag nagy igénnyel, sőt — mondhatni - összefoglaló szándékkal írta meg 
címadó ciklusát, s olyan közlésmódot választott, amelyben az emlékeket, a történelmet 
felidéző epika és az érzelmeket, gondolatokat, indulatokat kifejező költőiség keveredik. 
Ennek a líra-típusnak nagy hagyománya van a XX. századi magyar irodalomban: Illyés 
Gyula a harmincas években a lírával oldott elbeszélő költeményben találta meg azt a 
műformát, amely egyszerre közvetítette népi hitvallását és tárgyias stíluseszményét; 
Juhász Ferenc az Apámban az ő hagyományát követi, sőt később még hosszú verseiben is 
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megőrzi az epika maradványait. Hasonló folyamatot Nagy László életművében is felfedez-
hetünk, s újabban Kálnoky László önéletrajzi versciklusában is megtalálhatjuk az elbe-
szélő költemény alakváltoztató továbbélését. De voltaképpen már a múlt század második 
felében feltűnik e műfaj előzménye: például Arany László Délibábok hőse című művében, 
s az irodalomtörténet régóta tudja, hogy eredettörténete egészen Puskinig és Lermon-
tovig vagy más úton Byronig vezethető vissza. Sipos versformája láthatólag közel áll az 
Anyeginéhez vagy Lermontovhoz: szabályos ritmusa egyaránt szolgálja az elbeszélést, az 
érzelmek kifejezését és a meditációt. 

A viszonylag hosszú Hétvége nem strófákra, hanem egységekre tagozódik, amelyek 
váltakozó hosszúságúak, de mégsem teszik zaklatottá a költő előadását, hanem inkább a 
merev formák alóli felszabadultságot vagy más megközelítésben a költői mondanivaló 
alakulását és belső változását, hullámzásait jelzik. Az epika mindvégig jelen van benne, de 
nem válik egyeduralkodóvá, eleve megsejtetve, hogy a költő mondanivalója elsősorban 
nem az események előadásában, hanem azok hatásában található. így a cselekményre az 
egyes egységekben csupán egy-két sor utal, majd a cselekmény és a leírás helyét átveszi 
az indulat- és hangulatrajz, valamint a meditáció. Egyébként a költő magát az epikát is 
modern módon kezeli, tehát a cselekményt szuverén módon megszakítja, s nemcsak a 
jelen idejű történés eseményeinek sorrendjét cseréli fel, hanem ki is lép a vers jelen 
idejéből, és múltbeli eseményeket is közbeiktat, amelyek emlékezővé teszik magatar-
tását. Az emlékezés már eleve magába foglalja az epikusságot és a líraiságot, hiszen maga 
az emlékezés érzelmi állapot. így a múltat idéző epikus betétek és a szaggatott jelen idejű 
közlések biztosítják a lírai elemek — stüustörés nélküli — beépülését a versbe. 

Az epikus réteget két cselekmény alakítja ki: az elbeszélő részben egy fő-és egy mellék-
szál fut egymás mellett. A fő szálon egy autóutat ismerhetünk meg: a költő hazafelé 
igyekszik hétvégi telkéről — egy nő emlékével és jó italok hatásával feltöltve. Mindezzel 
azonban már el is mondtuk e főszál történetét, mert a továbbiakban a költő az útból 
csupán az autópálya látványát, sztereotip eseményeit őrzi meg, s hozzájuk kapcsolja 
azokat a leírásokat, amelyekre jelenlegi életformánk egészében az autóról, az autóútról 
asszociálni lehet (lakótelepi létforma, gépesített állattartás, a szerelmi magatartásformák 
ambivalenciája). Ezért talán még gazdagabban megjelenített az epikus mellékszál, a múltat 
idéző emlékek sora. 

A fő cselekményszál jelentése egyértelmű és egybehangzik a rövidebb versek és az 
egész kötet társadalombírálatával: élvező, kisszerű életet élünk, látszólag felszabadítjuk 
magunkat a külső függelmek alól (magunknak élünk), de közben belemerevedünk a hét-
köznapok automatizmusába, s ünnepeink sem a teljes életet, hanem az életpótlékot szol-
gálják (narkózis, kikapcsolódás, emberi kapcsolatok kiürülése stb.). Innen nézve érzelmi-
leg teljesen indokoltnak látszik a múlt megidézése („Máskor ilyenkor már daloltunk 
együtt", „Az volt a szép, a diófa alatt"), hiszen a visszatekintő-forradalmár eszményekkel 
indult, teljes életet élhetett abban az értelemben, hogy feladatvállalása és öröme egybe-
esett boldogulásának céljával. Ezt a múltat váltotta fel a „hétvégevilág",így a költő szerint 
képzettársítása a jelenről a múltra nosztalgia is és bírálat is. A két epikus szál már az 
egymáshoz való viszonyában is megteremti az átmenetet a lírai versréteghez, mert a költő 
érzelmi reflexiói, meditációi és gondolati kommentárjai ugyanazt a költői gondolat-
menetet folytatják, amely a hétvégevilág és a múlt felidézésének kontrasztjával már kiala-
kult. 
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„Hazafelé tartottunk a telekről" - ez az első sor íme tisztán epikus, s a leíró 
második-harmadik is a cselekményhez tartozik, de már átvezet a lelkiállapot megjelení-
tésébe, s csak közben bukkan fel egy sor („Kísértett még, hogy egy közeli kocsma pohár-
tavába most is belefojtsam az ifjút, kit még küldenék utakra"), amely megint csak kétfelé 
kapcsol: a hazautazás leírása és az érzelmi megnyilatkozás felé. A második egység teljes 
egészében a betonúton rohanó gépkocsi látványát rögzíti, s ez így inkább leírás, mint 
cselekményrajz. Amennyire a gépkocsizás témája egyáltalán lehetővé teszi, a leírásban 
foglaltak cselekményszerűek (betonúton szalad a kocsi, a fényszórókévében szuggeráltan 
cik-cakkozik a nyúl), de megjelennek benne a költő minősítő szavai is, amelyek azután a 
lírai réteghez is kapcsolják a második egység közlését („Betonút, vén szajha, engedelmes, 
kényelmét kínálva alánk fekszik" ( . . . ) „Nyúl ül a szárazon (. . .) riadt cik-cakk, rángva 
rohan még. Meddig?" - kérdi a költő. S ha elpusztul, értelmetlenül pusztul el). Ezután a 
költő hirtelen átvált a múlt idézésébe. Képzettársításának alapja az első egységben emlí-
tett szesz-bódulat és az újabb ivás narkotikus vágya, amelytől a vers hőse a kudarcok 
megsemmisülését váija. A nosztalgikus múltszemlélet és a benne rejlő jelenkritika már 
itt, az emlékidézés első pillanatában érvényesül. A harmadik egység nosztalgikusán idézett 
nótázása ugyanis ellentéte a részegségnek, s egyben a harmonikus élet megnyilatkozása: a 
dal maga a valóság volt, a törvény belülről fakadt, az egyes ember és a közösség egymást 
feltételezte („ahogy minden színnel egy a szivárvány"). Ujabb váltás után a vers ismét a 
betonúton robogó autóhoz kapcsol vissza, s a pléhdobozba zárt embert villantja fel. A 
költő innen a mai ember „többi dobozára" — lakására, irodájára — asszociál, majd lírai és 
gondolati kommentárokban mintegy belülről mutatja meg a dobozba zárt embert: csak az 
a fontos számára, hogy a kocsi haladjon, szava és hallgatása egyaránt közömbös, érzelmei 
kibogozhatatlanok. Ez a belvilág tehát az emberi kommunikáció és kapcsolatok kiürülé-
séről tanúskodik. Az ötödik egység teljesen lírai töltésű: azt a szerelmet idézi meg benne a 
költő, amely a teljes élet része és hordozója, akárcsak az otthon, amely több mint 
menedék. Itt a költői gondolatmenetben a kapcsolatot az előző rész mondanivalója 
kínálja: az emberi kapcsolatok kiürülése. A hatodik viszont töretlenül folytatja az előző 
szakasz gondolatmenetét és talán túl egyszerű kontrasztolással felidéz egy metróbeli 
magamutogató csókolózást. Majd ismét kézenfekvően a maga „teljes" szerelmét idézi 
meg: s hogy nemcsak a szerelemről, hanem az életről is beszél, utolsó súlyos szavaival jelzi: 
„Hová lett a szerelem? ( . . . ) Belehalhatunk, hogy nincs." Ezután nagyon fontos szakasz 
következik. Teljesen gondolati reflexióra épül, amely egyidejűleg képgazdag is, s ezért 
egyszerre tudja kifejezni az indulati és gondolati tartalmakat. Az indulatok és gondolatok 
egyaránt valamilyen váratlan vágyat idéznek, amely felkavarná és kiragadná az embert 
automatizált életéből és visszavezethetné önmagához. A költő azonban a gondolat-
menetet nemcsak indulataival sejteti meg, hanem az asszociációkat elindító autó-motívum 
kibontásával is: „És bárcsak romlana el az autó . . . " A vers ugyanis az autó-motívumtól 
halad tovább - megint asszociációk révén - olyan „kiszámíthatatlanságok" felé, amelyek 
végül is az automatizmusától megszabadított embert állítják elénk („egy nyár, egy juhász, 
egy emberi szó" stb. s végül a kocsi megmagyarázhatatlan és végleges elhagyása). A nyol-
cadik rész megint ellenpont, de másfajta, mint a korábbi: voltaképpen érzelmekkel átita-
tott természetkép, amelyben egyszerre van jelen a rousseau-i eszmény és az idillre vágyó 
költő. Az automatizmusától megszabadult embernek tehát vágyképe csupán, s a költő 
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bizonyára ezért vállalja megjelenítésében a tökéletes idillt, amit azután a legvégletesebb 
kontraszt — a halál idézése - szakít meg. Benne van ebben a fordulatban a költő halál-
tudata, de a visszatérés is a vers korábbi domináns képeihez és motívumaihoz is. Az 
asszociatív kapcsolatot a halállal való koccintás teremti meg, amely tudatosan halk hang-
súllyal utal a már kétszer is felhasznált ivás-motívumra (narkózis és nosztalgikus nótázás). 

Az eddig megismert réteghez, motívumhoz és közlésmódokhoz képest ezután váratlan 
és új anyaggal találkozunk: a pogány Koppány tűnik fel hirtelen, amint a Jézust hirdető 
baráttal vívódik. Vívódásának tárgya: a magyarság megmaradása. A szakasz teljesen belül 
marad Koppány lehetséges indulatainak és érveinek körén, valamint helyzetrajzán, s csak 
a végén válik többjelentésűvé, midőn utolsó kérdőmondatai egyszerre idézhetik Koppányi 
és a vers jelen idejű hősét. Keserű ez a kétfelé kapcsolódó kérdéssor, mert a nép elvesz-
téséről és a közösség közömbösségéről szól. A versszakasz tehát történelmi példázat-
betétként indul (nem az a fontos, melyik istent valljuk, hanem az, hogy ki segít a magya-
ron), de a költőnek nincs szüksége a példázat feloldására, mert pusztán stilisztikai eszkö-
zökkel is képes megemelni a történelmi motívumot. Egyébként ez csak látszólag bukkan 
fel váratlanul, mert Koppány alakját a halállal koccintgató költő képe hívja elő. 

A tizenegyedik szakasz legalább olyan kontrasztosan illeszkedik az előbbihez és az 
egész vershez, mint a Koppány-példázat. Egy benzinkutas jelenetet rögzít, találkozást futó 
ismerősökkel, és azok könnyed, felületes, tartalmatlan zsargonos beszédmódját. Részben 
tehát közvetlenül kapcsolódik a fő cselekményszálhoz, másrészt a hétvégevilág embereit 
bírálja. A költő, sajnos, kilép a belső szemléletből, s külső ítélete egyszerű karikatúrává 
teszi a bírált világot. 

A következő hosszú szakasz némiképpen igazolja a hétvégevilág karikatúráját, mert 
benne már végső elkeseredésében mutatkozik meg a vers hőse. Tehát valószínű, hogy 
karikírozó ítéletét is elkeseredett dühe szülte. Most elkeseredését maga ellen fordítja, s 
végiggondolja a halálnemeket, amelyekkel elpusztíthatjuk önmagunkat. Aligha véletlen 
azonban, hogy e szakasz végén nemcsak a halálról, hanem végső menedékről is beszél. 
Amikor tehát végiggondolja az önpusztítás lehetőségeit, költőileg indokoltan idézi fel a 
történelem és a társadalom önpusztító gesztusait, amelyek maguk is jellemzik a korokat, 
társadalmakat, osztályokat. (Háború, úri öngyilkosság, vonat, elmegyógyintézet vagy egy-
szerűen a veranda, a hársak alatt való hűsölés.) Az öngyilkosság módozatainak keverése a 
köznapi idill díszleteivel maga is jelentéshordozó. Azt jelzi, hogy a költő számára nem a 
fizikai lét a tét, hanem a teljes élet, amelyet az önpusztító éppúgy felad, mint a tartal-
matlan, kiürült életbe belenyugvó ember. 

Máshol a világ korhadásáról dühösen és elítélően írt, most látszólag feloldja dühének 
egyértelműségét és a korhadást igyekszik beilleszteni a létezés rendjébe. Tudomásul veszi, 
hogy csak az korhad, „ami él" és „egyedül való". Az élőre való utalása a születés és halál 
összetartozását jelzi, az „egyedül való "-jelző pedig az ember (az egyén) egyszeriségét és 
megismételhetetlenségét. Ezután a szakasz zárósoraiban a közöshöz, azaz az általánoshoz 
tér vissza, amit az ember „örök" összetevőjének tekint. Innen jut el a feloldó gondolatig: 
az eszmények halandók lehetnek, de maga az ember örök. 

A meditativ részt két arcképvázlattal zárja le, melyek egyidejűleg a magatartásformák 
alternatíváit is kifejezik. Először a horgászó nyugdíjas barát példáján gondolja végig a 
visszavonulás lehetőségét. A példát nem minősíti, s csupán csattanójával sejteti meg („utá-
lom a halat"), hogy pótcselekvésnek tekinti. Másik példája és arcképe a juhászé, már 
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összetettebb jelentésű. A juhász alakját azzal emeli ki a rousseau-i konvencióból, hogy 
bemutatja az ő életében is végbement változásokat (motor, fridzsider, repülőgép). E külö-
nös portré kettős érzelmeket vált ki a költőből: észreveszi, hogy a modern tárgyak nem 
változtattak lényegesen a juhász életén és tudatán, s másrészt még ebben a széteső életben 
is megtalálja a szépség maradékát: „nyájából száz hófehér báránya repülővel ment a 
másvilágra". Ez szép csattanó, s emellett magát a csattanóval való befejezést is indokolja, 
azaz szervessé teszi. Ez a szépség persze maga is ellentmondásos, hiszen a száz hófehér 
bárány, a repülő és a másvilág eleve kontrasztot teremt. A költő tehát halványan még a 
juhászt is megmosolyogja azzal, hogy íme, ennyi a büszkesége. 

t^het, hogy az előbbi két szakasz viszonylagos kifulladása miatt, de lehet, hogy a 
drcmai szerkesztést követve, a költő itt nemcsak a történetből lép ki, hanem a belső 
vívódás lírájából is, és mintegy magával szembesítheti a verset, azaz születő alkotását. Azt 
a kérdést teszi fel magának, hogy töprengése vajon nem monoton motyogás-e, van-e célja 
vagy meghallgatója. Innen indul ki töprengéseinek új ága, amely végül megint csak maga-
tartásának, életeszményének megítéléséhez vezet vissza. A folytatást egy hasonlat teszi 
lehetővé: motyogását tengerek hullámmozgásához hasonlítja. Majd a hajókötélre asszo-
ciál, amely úgy szakad el, hogy kötegének szálai külön-külön pattannak el. Ez a társított 
kép arra ad lehetőséget, hogy megint kifejezze közösségi eszményét („Hisz a kötegek 
testvérisége egy és oszthatatlan"), de egyidejűleg az egyéni élet és halál nélkülöz-
hetetlenségét és szépségét, mely minden létnek, így a közösségi életnek is közös nevezője. 
Sőt a záró sorban mindkettő célját is megjelöli: „Hajót húzott volna. Menthetetlent." 
Közben azonban kinagyítja azt az érzést is, amely monotóniája mögött munkál. Halott-
nak tekinti magát, mert kiszállt belőle a lélek, azaz feladni látszik küzdelmeit, de ez a 
feladás inkább egyéni létének megszűnte, hiszen még látja a világot, meg tudja ítélni a 
maga és a külvilág cselekedeteit. Az egyéni elmúlásnak ez a gondolata vezeti el azután 
gondolatmenetének befejezéséhez, amelyet — mint láttuk — a szakasz domináns hason-
latából bont ki: „Egyszer láttam egy hajókötelet, millió rostja lassan úgy szakadt meg, 
hogy először csak egy vékony köteg pattant." A versnek e pontján tudatosodik bennünk, 
hogy a kompozíciót nemcsak szakaszok tagolják, hanem nyomdatechnikailag több sza-
kaszból álló elkülönített nagyobb egységek is. Az önmagával szembesített alkotói folya-
mat megjelenítését így egészíti ki egy szociológiai környezetrajz, mely mintegy megjeleníti 
az alkotás közegét és tárgyát. Először a múlt tűnik fel egy pillanatra: a régi uradalmak 
jobban gondoskodtak a hasznot hozó állatok ellátásáról, mint a béresekről. Ezután a 
költő nagy ugrással a mai lakótelepek kicentizett lakástípusát jeleníti meg, s nyíltan 
vállalja az azonnal „beugró" hasonlatot, a méhkaptárt, a riasztó utópiák sivár racionaliz-
mussal létrehozott rendjének jelképét. Hasonló indulattal ábrázolja a lakótelepi környe-
zetet, amelynek képét az ABC és a régi piac, valamint a régi kiskertek kontrasztjára építi. 
S az ABC belső életének kinagyítása is azt sugallja számára, hogy vásárlóit a mennyiségi 
lehetőségek különböztetik meg. Az életek minősége egyforma: „csak a pénztárca más, de 
egy a program". A szociológiai környezetrajzot a piacon táncoló és mulató részeg cigá-
nyok jelenete zárja le, mely nyilvánvalóan a szabadságot jelképezi a robotnépek életével 
szemben. 

A versciklus lezárása látszólag nem más, mint a korábban felvázolt ellentétpár elhanya-
golt oldalának kinagyítása. A költő az édeni régi kert látványát írja le, de most nem a 
természet szépségének megjelenítésére koncentrál, hanem megáll az első szép motívumnál 
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(gerletoll) s abból megint csak gondolati tartalmakra asszociál. A gerletoll ugyanis nem 
csak a rend remekműve, hanem „egy egész" is. Ezután a költő ismét visszamerülhet a kert 
szépségeinek leírásába, mert élményét összefogja az egységgondolat, s az egyén és a világ 
összetartozása: „Mi dolgom a világgal? Egy vagyok mindenekkel." 

Ebből a világegység gondolatból és egységes világkép-nosztalgiából bontakozik ki 
Buddha alakja, valamint az a fügefa, amely alatt Buddha megvilágosodott. A buddhizmus 
ugyanis ezt az egységes világot, az ember és a világ azonosságát vallja, s célja az érvény-
telen dolgok és igazságok helyett a belső béke elérése. A költő — képeiben — e tanok fel-
villanását jelzi, majd kérdéssel fejezi be a versszakot: ,Fügefa. Leülök, kérdezem: mikor 
is élhetem az életem?" 

Válasza a múlt idézése, melyben minden megtalálta a maga helyét: étel, ital, őszinteség, 
a természet szépsége, az ember örömeinek sokfélesége: munka, megelégedettség. Már-már 
azt hinnénk, hogy a költő megelégszik ezzel az idillel, amikor felhangzik a két záró sor: 
„De az ember nem attól szabad. Különbözünk. És szót kell értenünk." Ez a befejezés 
mintha az előző versszak kiútját is megkérdőjelezné. Csak az okoz gondot, hogy az itt 
megjelenített idill nem azonos a buddhizmus békéjével. Viszont nagyon fontos az idézett 
záró mondat, amely egyaránt válasz a létproblémákra és a konkrét közeg dilemmáira, a 
politikai és az eszmei vitákra. 

A belső dráma poétikai kivetülései: a verstipusok 

A posztumusz kötet drámai megnyilatkozása nemcsak az érzelmeket és a gondola-
tokat, a múltat és jelent szembesíti egymással, hanem a költői kifejezés lehetőségeit is. 
Amint a válasz- és magatartáskeresésben, úgy a verstípusok alkalmazásában és kialakí-
tásában is szükségképp fu t végig a költő az első reflextől a bonyolultabb gondolati vagy 
képi áttételekig. Belső drámája ugyanis - mint láttuk — konfliktusok és összeütközések 
láncolatából áll, s feloldó igazságát maga is csak pillanatnyilag fogadja el, minek következ-
tében újra és újra önmaga ügyészévé válik. így kötete állandóan a közvetlen kifejezés és az 
áttételesebb költőiség vonzásában formálódik. 

Társadalmi bírálata és csakazértis-hitvallása legkönnyebben a közvetlen politikai vers-
típusban talál megjelenítési formát. Ennek egyik változata a gondolati költészettel rokon, 
s költőisége is attól függ, hogy milyen belső energiákat hordoz szülője, a gondolat. (Rám 
ismernek, A perc, Fiatalságunk Számvetés.) Alig különbözik tőle a hitvalló vers, amely 
azonban már nagyobb teret ad a gondolatok érzelmi kifejezésének (Csillag és kereszt, 
Rábízom magam, Nem leszek más). A közvetlen politikai verstípus e legkockázatosabb 
változata Sipos költészetében is a példázat, amely akarva-akaratlan didaktikussá fokoz-
hatja le a történelmi és társadalmi élményt, és a tárgyiasítás lehetőségeit (Zászlók a 
múzeumban, Kell jönni még, Rémület). Ez a lefokozás annál feltűnőbb, mert a „példá-
zat" rokontípusában, az életképben megtalálható az életszerű mozzanat és a költői jelen-
tés együtt-születése is. Amely költői szintézist olykor a csattanós befejezés fokoz vissza 
ismét példázattá. A csattanó általában is problematikus jelenség Sipos költészetében, s a 
problematikussága emlékeztet a múlt századi anekdotikus magyar novella természetraj-
zára. Ismeretes, hogy a modern próza hívei a csattanós anekdotában az élet lekerekített, 
leegyszerűsített ábrázolását látták, s ezért utasították el. Sipos lírai drámájában is akkor 
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jelenik meg a csattanó, amikor sem a belső harc, sem pedig a gondolati küzdelem nem jut 
el a katarzisig, hanem olyan érzelemben vagy gondolatban oldódik fel, amely átugorja a 
konfliktus legmélyebb szakadékait. Ezért helyzetének és mondanivalójának költői meg-
fogalmazása is akkor közelít a hitelesség felé, amikor távolodik a csattanótól és a közvet-
lenségtől. A közvetlenség persze önmagában nem minősíti Sipos költészetét, hanem adott 
szerepében: a belső dráma feloldásában. Gondolati verstípusa is közvetlen a metaforikus 
kifejezéshez mérve, de a csattanótól megszabadulva kitörhet a leegyszerűsítés köréből, s 
feltöltődhet a szükségszerűségig felhalmozott érvektől és ellenérvektől (Ökörnyál, Zavar). 
így juthat el Sipos a hangulatképekig és tájképekig, melyek a látvány és érzelem keveré-
sére épülnek. S e keverés által nyitja ki a tájképet vagy a hangulatrajzot a gondolati 
jelentés felé. 

Még telítettebb és pontosabb a vers, ha lírája valamiképpen tárgyiasul. A tárgyiasítás a 
magyar költészetben gazdag hagyományra tekinthet vissza, hiszen a Nyugat második 
nemzedéke a húszas évek elején épp azáltal teremtett korfordulót a líra történetében, 
hogy Ady korának Én-kultusza után az objektív költészetben találta meg válságainak és 
egyensúlyvágyának kifejezését. E törekvésében éppúgy találkozott a Nyugat az úgyneve-
zett népi realizmussal, mint József Attila szintézisével. A tárgyiasítás eszköze legtöbbször 
a „dolog" kiemelése naturális közegéből, vagy pedig olyan „dolog" leírása, amelyet eleve 
egyetemessé tesz a mítoszi szerep. 

A Hétvégé ben mindkét változat megjelenik. A Kapu, az Őszi fa és Az a nyár például a 
köznapi dolgok megemelésével — a konkrét és az elvont világ keverésével nyitja fel a 
„történetek" zártságát, s ruházza fel gondolati vagy érzelmi többlettel a jelentést. A 
Válasz, az Áldó szavak és a Hát érdemes? viszont a keresztény mítosz motívumaira épül, s 
fordított utat tesz meg: a mítosz zárt példázatát nyitja ki a mai világ felé. 

E változatok mögött nyilván egy autonóm líráság eszménye húzódik meg, amelynek 
olykor nincs szüksége semmiféle „tárgyi" megemelésre, hogy egyesíteni tudja a belső és 
külső világ gondját. Ez a változat ugyanazt az intenzív totalitást valósítja meg, melyet 
Lukács György a nagyregénytől megkövetel: látszólag az önkifejezés eszköze, de az 
Én-ben, a belvilágban, e személyiség válságában meg tudja mutatni a mikrokozmoszt (Se 
orgyilkos, se hivő, Újhold, telihold, Ideje volna). 
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ARCKÉP 

CSŰRÖS MIKLÓS 

RÓNAY GYÖRGY 
(1913-1978) 

A szépprózaíró Rónay György pályája — akárcsak a költőé és az esszéistáé — jóval 
1945 előtt kezdődött. Első regénye, a Keresztút 1937-ben jelent meg a SzEFHE (Székely 
Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete) kiadásában, s ezt a háború végéig még három 
további követi (Lázadó angyal, 1940, Fák és gyümölcsök, 1941, Cirkusz, 1942). Sok-
oldalúan művelt, céltudatos és termékeny fiatalember mutatkozott be bennük, aki már jó 
néhány morális, lelkiismereti küzdelmet vívott meg környezetével és önmagával: túljutott 
a legmélyebb világnézeti válságokon, elkötelezte magát annak a keresztény humaniz-
musnak, amelyre majd egész életműve egységét és statikáját alapozza. Ekkori katoliciz-
musát Hegyi Béla úgy határozza meg, mint „egyfajta laza, antifasiszta, szociális, demokra-
tikus érzelmű — és katolikusra színezett — humanizmus"-t. Huizinga és Madariaga, de 
főként Bergson filozófiája tesz rá tartós, regényeiben különösen fontosnak bizonyuló 
hatást, igazi példaképeit, legközelebbi szellemi rokonait pedig a francia neokatolikusok 
(Léon Bloy, Charles Péguy, Georges Bernanos, François Mauriac, Jacques Maritain) 
körében találja meg. Összeköti velük a transzcendentális és a humanista elkötelezettség 
egysége, az evilági felelősségvállalás következetessége: „Megtagadni a munkaterünkül 
adott világot: a mindenkori eretnekségek nagy csábítása" — írja. Szellemi fejlődésében 
később a Teilhard de Chardin „belülről korrigált, keresztény következtetésű evolucioniz-
musával" (Hegyi Béla), valamint a modern, immanens világképű „új-humanizmusként" 
fölfogott marxizmussal való megismerkedés hoz még szemlélettágító fordulatot. 

A Cirkusz kivételével, amelyik inkább a „rátótiádák"-, a kisvárosszatírák családfájának 
derültebb humorú ágához kapcsolódik, korai elbeszélő művei súlyos erkölcsi és lélektani 
problémákat görgetnek, a személyiség kialakulásának gyötrelmeit, a viszonzatlanság vagy 
az egyik fél túlzó követelései miatt megkeseredő szeretet fonákját, olykor a feneketlen 
gyűlölködés mauriac-i poklát idézik. A Keresztút például a bűn és bűnhődés biblikus 
eredetű motívumát jelenidejűsíti, ebbe oltódik bele a tragikum görcsös eszméje, azé a 
fátumé, amely önhibáján, tudatos vétkén kívül, eredendő bűnként, „atyai örökségként" 
sújtja az embert. Az élet szorongató vízióját, tisztítótűz jellegét egyedül a szeretet 
jegyében vállalt Krisztus-imitáció enyhítheti, mindenkinek „föl kell vennie keresztjét", 
„egyetlen mentségünk, hogy jók legyünk". A jóság és egyszerűség programja a biblián 
meg a vallásfilozófiai előzményeken kívül Werfelre és az expresszionizmusra utal, s ez az 
inspiráció a nyelvi, stilisztikai kifejezésben is tetten érhető. A regények hőseit a „bibliai 
hold" fénye borítja be, a haragosok a „fölnyílt élet sötét titkával" szemükben mennek el 
egymás mellett. A mondatokat valami lázas elvontság telíti közvetett, áttételes jelentéssel, 
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az egyszeri emberélet nagybetűs absztrakciók, a Fájdalom és az Öröm küzdelmének 
színterévé általánosítódik. 

A részletekben, leírásokban, megfigyelésekben viszont ott készül már Rónay György 
„realizmusa", hogy a negyvenes évek második felében vállalt programmá, a megtalált űt 
vagy irányzat kulcsfogalmává szilárduljon. Saját líraelmélete fejlődését is summázza az Új 
francia költőket (1947) bemutató versfordítás-gyűjtemény nagyszabású előszavában, 
amelyben „a költészet ragyogó eretnekségének korszaka" után egy új évad kezdetét 
jelenti be, az „embernek visszaadott, emberi hivatását megtalált, közösségi funkcióit 
visszanyert költészet érájáét". Hasonló eredményre jut a történeti és esztétikai-poétikai 
kérdéseket népszerű formában tisztázó, szemelvények és kommentárok mozaikjaként 
előadott „bevezetésében a magyar regényirodalomba" (A regény és az élet, 1947). 
Eszménye az eötvösi próza gondolatisága, pontossága, társadalmi-történelmi éleslátása, de 
Eötvösnél is lelkesebben méltatja Kemény Zsigmond fátumérzékenységét, könnyelműség-
kritikáját, a ,,lélek természete" körüli búvárkodását — ebben a modellben „minden 
valóban nagy realizmus mindenkor érvényes kátéját, alapelvét" véli megragadhatni. Halász 
Gábor nyomán kora jelentős tendenciájának tartja azt a visszatérést, amely „a vallomásból 
a mű, a játékból a valóság, a vallomásból az epika" felé vezet. Koncepciója, ahogy már 
Kemény példaképül választása is jelzi, nem azonos mindenben a harmincas évektől 
kidolgozott marxista realizmus-fölfogással, de több lényeges fölismerésben, követel-
ményben: életszeretetben, humanizmusban, „szociális építő szándékban" párhuzamos-
ságot mutat, sőt érintkezik vele. 

Az űj korszakba a jellemző című, először 1947-ben megjelent Az alkony évével lép át. 
A háttérben 1943-1944 eseményei kavarognak, de a regény értelmiségi hősei a stendhal-i 
a flaubert-i hagyományhoz képest közvetlenül nem a „történelmet" élik át, hanem a 
boldogságot, az ifjúságot keresik és találják meg, vagy veszítik el, lapot alapítanak és 
koncerteket adnak, kirándulni járnak és korzóznak, szeretnek, csalnak és csalódnak. A 
naivitás, a gyanútlanság ironikus bírálata hozzátartozik a képhez, amelyet Rónay György 
a saját nemzedéke egyik szárnyának készülődéséről fest, de a politikai-társadalmi meg a 
magánszféra tudatos szétválasztásának, ellentétezésének ábrázolása elvében mélyebb 
jelentést fedezhetünk föl: a lélek és a tudat nem ideológiai értelemben „naprakész", külön 
belső idejük van, amely szükségszerűen eltér az események kronológiájától. Ezt a 
Bergsonig visszavezethető szemléletet, amely már a Fák és gyümölcsök időkezelését is 
meghatározta, későbbi regényeiben talán hatásosabban elbújtatva érvényesíti Rónay, 
amikor a fasisztoid antiszemitizmus vagy a személyi kultusz korabeli jogellenes mani-
puláció cinkosainak lelki drámáját az elkövetett vétkeknél évtizedekkel későbbre időzíti. 
Az alkony éve epilógusa ellenkezőjére fordítja a cím metaforáját, hajnalnak minősíti a 
háború és az ostrom világégésének fényét, s a szerző más eszközökkel, színes város- és 
tájképekkel, érzékletes természetleírásokkal is erősíti az idetartozás, a Budapestet féltő 
urbanitás, a reménykedő hazaszeretet szemérmes vallomását. 

A koalíciós korszakban — képviselőként és publicistaként — a katolicizmus és a 
marxizmus közeledésének programját fogalmazza meg, a „dialógus" nálunk csak évtize-
dekkel később kibontakozó és megvalósuló koncepcióját előlegezi. A teológus Moehlerre, 
Suhard-ra és Chestertonra hivatkozva a valódi keresztény magatartás lényegét és az egyház 
ideális funkcióját így fogalmazza meg: „Fölismerni a társadalmi fejlődés irányát s abban 
juttatni minél teljesebb érvényre a maga örök evangéliumi eszméit." De a többé-kevésbé 
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ismert történelmi körülmények miatt Rónay György a fordulat éve után hallgatásra 
kényszerül, vagy csak az íróasztalfióknak s legföljebb a katolikus orgánumoknak dolgoz-
hat; 1957-től azután folyamatosan soijáznak verses, műfordítói, szépprózai és tanulmány-
kötetei, eredeti és gyűjteményes müvei, melyeknek áttekintését, földolgozását nagyban 
elősegíti a csak halála után beteljesedő életműkiadás. 

Legnagyobb ambícióval és műgonddal készült s alighanem csakugyan legérettebb, 
legsikerültebb regényei két-két, tematikai és tipológiai alapon is elkülöníthető düógiát 
alkotnak - az első A nábob haldiából (1957) meg a Képek és képzelgésekből (1960) álló 
regénykettős. A balzaci és a zolai regényciklus elgondolására, melyről az Emberi szín-
játék művészi fölényének kiemelésével az értekező Rónay György is avatottan ír, már a 
szereplők, a színhelyek, a cselekménymozzanatok visszatérése is emlékeztet. A ennek 
rejtett reminiszcenciái ezen túl Jókaira és a „ködképek", az „örvények" Kemény 
Zsigmondjára utalnak, az előbbire inkább a vita, a leszámoló polémia jegyében, az 
utóbbira az örökséggel sáfárkodó utód tisztelgő gesztusával. (Az egyoldalúságig szigorú 
Jókai-képét, amely éppen e regények tanúsága szerint bálványromboló belső harc után 
alakult ki benne, A regény és az élet lapjain összegezi: „Egész műve valójában nem más, 
mint múltunk, közelmúltunk és jelenünk fényes, mámoros és önáltató mitológiává költése 
a stílus, a mese és a romantika varázshatalmával. Az élet helyett megajándékozta nem-
zetét azzal, amire leginkább sóvárgott: az önmagát megdicsőítő nagy álommal.") A 
Werner-dinasztia történetén át az író expresszív erővel példázza az új arisztokrácia csődjét, 
a széthullás előtti haláltáncot; Zsombory Géza lázadása ez ellen a panoptikumi világ ellen 
egyszerre táplálkozik a megbélyegzett származása miatt károsodó rokon szociális igazság-
érzetéből és a művészi, írói pályára készülő ifjú érzékenységéből; ez utóbbi mozzanattal 
kapcsolatos az esszéisztikus művészregénynek főleg a Képek és képzelgések lapjain fon-
tossá váló aspektusa. A XIX. századi tradíciók folytatása: a kritikai realista társadalom-
bírálat, a naturalista családtörténeti ciklus és a klasszikus lélektani fejlődésregény modell-
jének követése az emberábrázolás és regénypoétika újabb, modem vonásaival ötvöződik e 
művekben. Az esszé térnyerésén kívül szembetűnő, hogy míg a szerző által közvetlenül 
ábrázolt események ideje néhány napra vagy hétre rövidül, az emlékekben, a szereplők 
tudatában afféle családi mitológiaként gomolyog több évtizedes előtörténetük, élők és 
holtak messzire ható, „mába" nyúló tettei idéződnek föl bennük. Géza alakjának meg-
formálásához, kellően tapintatos ízléssel, önéletrajzinak látszó elemeket is fölhasznál-
hatott , s ez a regény finom líraiságát, a szubjektív részvételnek az előadás hangnemében, 
stílusában érvényesülő hatását eredményezte. Bizonyítékul az íróvá válás gyötrelméről 
szóló beszámoló bensőséges őszintesége, az idézetként a regénybe szőtt regény ügyes 
műfogása és nem utolsósorban néhány emelkedett szépségű költői részletnek Rónay 
György lírájával egybecsengő motivikája és hanghordozása említhető. A cselédekkel, népi 
alakokkal való együttérzés keresztényi demokratizmusához a dilógiában a vallásos folklór 
iránti érdeklődés sajátos „népiessége" csatlakozik, olyan személyes élménytöredékeket 
csillantva föl, amelyekről később a Júdás könyve (1976) ad majd tudományos rekonstruk-
cióval és művészi beleéléssel kiegészített átfogó képet az esszé és a költői dráma műfa-
jában. 

A másik két ikerregény kapcsolata nem tematikus vagy balzaci értelemben ciklikus, 
hanem szerkezeti, poétikai jellegű. Első megközelítésre mottóval ellátott tézis- vagy 
problémaregénynek látszanak; az 1963-ban közzétett Esti gyors élén Juhász Gyula 
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Holmi-jából idézett szentencia áll („Minden vád ellen lehet védekezni, csak az önvád ellen 
nem"), a másfél évtizeddel későbbi keltű A párduc és a gödölye (1978) bibliai, ószövet-
ségi próféciát elevenít föl („Együtt lakik majd akkor a farkas a báránnyal, s a párduc 
együtt tanyázik a gödölyével" — Izaiás, 11, 6.). Az önvád purgatóriuma és a megbékélés 
eszkatológiája a két regényben összetartozik, föltételezi és kiegészíti egymást, de arányuk, 
hangsúlyuk — nem csak a mottók sugallata szerint - különböző. 

Az Esti gyors két részből álló nagyregény, cselekményét a bergsoni fölfogáshoz képest 
úgy tagolja az időben, hogy a múltat újraélt valóságként a jelenben tömöríti, a diakróniát 
mintegy szinkron rendszerbe szervezi. Főhőse, Kerekes Kálmán balatonbogdányi gyógy-
szerész, zárkózott, mogorva, családját és embertársait megvető különc. A lelke mélyén 
lappangó bűntudat az 1960 körül kirobbanó Eichmann-per nyomán patologikus for-
mában manifesztálódik, üldözési mániaként hatalmasodik el rajta. Följelenti magát, 
amiért a fasiszta terror idején gyávaságból és gyöngeségből kiszolgáltatta az erőszaknak 
zsidó főnöke családját. A külső igazságszolgáltatás nem talál elég okot az ítéletre, sőt az 
egyházi föloldozást is megkapja, de lelkiismeretének szava nem csitul el, Kerekes a 
kényszerképzetek pokla helyett az öngyilkosságot választja. Nem nagyszabású intrikust 
vagy öntudatos bűnöst állít a középpontba Rónay György, csak tartás nélküli, önző és 
élveteg kisembert, akiből hiányzik a másokért való kiállás, a tevékeny szeretet képessége. 
Tamás Attila szerint ez a „felemás jellem . . . a fasizmust átélő kor egész Európájának 
egyik jellemző típusává" nő, és a könyv, bár inkább negatíve, közvetett módon . . . az 
egyértelmű emberi magatartások igenlésévé" válik. Tegyük hozzá, e morális jelentés-
tartalom mellett a regény valláspszichológiai aspektusa sem elhanyagolható: a bűnössé-
gébe bezárkózó, a kegyelem elnyeréséhez szükséges alázatra, a töredelemre alkalmatlan 
lélek makacssága önpusztításhoz vezet, tragédiába torkollik. 

Dr. Stoll Aurélt, A párduc és a gödölye középponti alakját sok szál köti Kerekeshez, de 
a regény megoldása, végkicsengése fontos új mozzanatot tartalmaz az Esti gyorshoz képest. 
Dosztojevszkij a Bűn és bűnhődés végén egy másik elbeszélés témájaként vetíti előre „egy 
ember fokozatos megújhodásának, fokozatos újjászületésének történetét" — Rónay itt 
magát az átmenetet íija meg „egyik világból a másik világba", a megtérés első stádiumát. 
Az idősíkok transzparenciája technikailag úgy valósul meg, hogy a hatvanas években 
(megint egy Balaton parti faluban) élő főhős, egy fiatal történész lelkiismeret-ébresztő 
kérdéseinek hatására fokozódó érdeklődéssel és izgalommal bocsátkozik le saját múltja s 
egyben a kollektív történelem kútjába, részvevője lesz a nyomozásnak, amelyben ha nem 
a vádlott szerepét tölti is be, de életének kényes, rejtegetni való oldalai mutatkozhatnak 
meg. Egy motívumsor a volt osztálytárs, Kende Pepi ellen elkövetett diák-, majd felnőtt-
kori bűneit vonultatja föl; Kende ellenpólusa és lelki értelemben legyőzője, megszégye-
nítője dr. Stollnak, mivel súlyos sérelmek után is megőrzi a keresztényi megbocsátás és 
szeretet képességét, ha tetszik, fölényét megalázójával szemben. A másik szálon a főhős 
ügyvédi gyakorlatából idéződik föl néhány meghatározó epizód, legfontosabb közülük a 
b.-i akasztás ügye, amelyben az előzőleg megfélemlített Stoll a személyi kultusz haszon-
élvezőinek cinkosává válik, meggyőződése ellenére halálos ítéletet hirdet ki egy koncep-
ciós perben. Az 1956 után konszolidálódó új berendezkedés nyugdíjazza, de egy nehéz 
sérelmi korszak után Stoll végül szakít a meddő ellenzékiség magatartásformájával, a 
gyűlölködő elzárkózás, a gőgös önigazolás hamis tudatával, s még életében eljut a katarzis 
küszöbére. 
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Mindkét mű a lélek útvesztőibe, a bűn és a bűnhődés nyomasztó tájaira vezet, de A 
párduc és a gödölye ben valamivel nagyobb világosságot terjeszt már a megbánásban 
fölsejlő bocsánat, kiengesztelés, megtisztulás fényköre. Kerekesben és Stollban egyaránt 
megvannak, esetenként patalogikussá fokozódnak prózánk hagyományos „különc" figurá-
jának vonásai, de Rónay György lélektanilag továbbfejleszti, elmélyíti a rajzot, az elemzés 
és a motiváció elszánt aprólékosságával vizsgálja azt a belső életet, amelyre a kompenzáció 
és önvédelem pszichózisa növeszti rá a riadt, ellenséges magány kérgét. A cselekmény 
néhány hétre, hónapra való összevonása drámaiságot, válságatmoszférát sugall, e „jelen" 
átélésébe persze minden, a szereplők számára egzisztenciálisan fontos előzmény bele-
játszik, sőt az ősképek szívós erejével fészkelik magukat egyre mélyebbre a fókuszban álló 
„főhős" tudatába. A kiemelt szereplő gondolatfolyamát belülről, mégis kritikusan 
ábrázoló elv és technika a mellékalakok megjelenítésének, szemléletének alakulására is 
kihat: eleinte kurtán elintézett, karika túraszerű, egy-egy eltúlzott vonással jellemzett 
alakjuk, arcélük úgy telik meg emberi tartalommal, ahogyan Stoll egyáltalán képessé válik 
odafigyelni rájuk, nyíltan, elfogulatlanul, nem a sartre-i Pokolként közeledni a „mások" 
világához. A kritika hibákra is rámutatott e regényekben, s csakugyan bizonyos, hogy 
Rónay nem mindig kerüli el a fölösleges részletezés veszélyét, hajlik a közérthetőség 
vágyából eredő didaktikusságra, könnyen megfejthető szimbólumok, beszélő nevek 
alkalmazására. Mégis, az Esti gyors meg A párduc és a gödölye nemcsak szerzőjük oeuvre-
jében, de a magyar regényirodalomban is számon tartandó értékek joggal keltettek föl (a 
külföldi fordítások és kiadások tanúsága szerint) nemzetközi érdeklődést is. 

Az állandó munkakedv és a szapora termékenység alkati vonásain kívül a műfaji 
sokoldalúság is hozzájárul Rónay György prózaírói életművének gazdagságához, válto-
zatosságához. írt kisregényeket (Harmat utca 8., Idegenben), elbeszéléseket (Az ember 
boldogsága, 1959, A szeretet bilincsei, 1964, Nem jött madár, 1972), bibliai témájú, 
cselekményes elmélkedéseket (Zakeus a fügefán, 1971), naplószerű vagy tűnődő emlé-
kező kisprózákat vagy bagatelleket (Jegyzetlapok, 1969). Ezekben természetesen a leg-
változatosabb tárgyak és földolgozási módok keverednek; egy portré, egy tájkép, egy 
intim családi jelenet éppúgy témájuk lehet, mint a háborús pinceemlékek, az idegenbe 
szakadt megválthatatlan egzisztenciák sorsa, egyedülléte, a „szeretet bilincseinek" rabsága 
vagy a kisember halálának oroszos motívumára felelő új variáció. Van köztük szatíra és 
idillikus zsáner, történelmi, lélektani, filozófiai „tanulmány" és anekdotikusan csattanós, 
klasszikus formájú novella. A belső igény, az írói szándék szempontjából is hatalmas 
különbségek mutatkoznak például a „fiatalság túlzásairól" szóló ironikusan bosszús 
megjegyzés és a Nincs megváltás (1978) c. jelentős kisregény között. Ugyanakkor épp a 
kisebb dolgok, a látszatra csupán impressziót rögzítő vázlatok adják kezükbe az életmű 
egyik kulcsát, a személyiség és megörökítése fontosságának tudatát, arra a goethei teljes-
ségigényre vetve fényt, amely a folyamatos megfigyelés, értelmezés és ábrázolás révén a 
személyes élet egészét és részleteit egyaránt emberileg jelentőssé, értékessé, önmagán túl-
mutatóvá képes avatni. 

Az említett Nincs megváltás viszont Rónay György egyik legkomolyabb, legmélyebb 
számvetése az egzisztencializmus életérzésével és bölcseletével. Nemcsak emlegetik benne 
az irányzatot, nemcsak verbálisan fejezik ki a hősök a szorongás mibenlétét Sartre és az 
Undor nyomán. A regényt átszövő metaforarendszer az újra meg újra leomló homokhegy 
képzetével a camus-i Szíiszifosz-mítoszra utal, a kút föl-fölsejlő motívuma pedig a 

273 



süllyedés, a mélység, a sötétség asszociációival súlyosbítja a cselekményes és gondolati 
elemek hatását. „Aki fél, annak nem lehet megmagyarázni, hogy ne féljen": az egzisz-
tenciális szorongás, a zsigereket átjáró félelem és magányérzés határozza meg a szerep-
lőket, a Párizsban egymásra találó, majd véres drámában összecsapó disszidens magyar 
párt. Freirath Bea elzüllése meg a férfi mániás idegbetegsége kimutatható kapcsolatban 
van a kiszakadás, a hontalanság pszichózisával, de Rónay György a motiváción túl 
magának a közérzetnek, a létezésnek elviselhetetlen feszültségét érzékelteti. Regény-
technikai szempontból figyelemre méltó a Nincs megváltásban a nézőpont funkcionális 
váltogatása (Freirathék előtörténetét a Dédi beszéli el, Bea külföldi sorsát szerzői narráció 
közvetíti), amely ez esetben a múltban elkövetett bűnök föloldhatatlanságának, megvált-
hatatlanságának tragikumát sugallja, valamint a nyelv elégtelenségének, az elbeszélés 
nehézségeinek jelzése „A legegyszerűbb tényeket sem lehet megmagyarázni" stb.). Rónay 
György dialektikus szemléletére, ellentétek egységében való gondolkodására jellemző, 
hogy Bea párhuzamos ellentétét is megírta Akli Anna alakjában, a Szürke életben. A 
kisregény az „életét fönntartás nélküli alárendelő szeretet" aggodalommal átjárt dicsérete, 
hősnője „a szeretet Danaidáinak" egyike, önfeláldozó lélek, akinek fontosabb, hogy 
legyen kit szeretnie, mint az, hogy odaadását viszonozzák. A cím eszerint finom iróniával 
a visszájára fordul, a „szürke életek hősiességét" jelenti, a naiv és szeretetre méltó szentség 
egy korszerű változatát. Ez a történet is „idegenben" játszódik, egy lengyelországi írói 
kiküldetés elbeszélése alkotja a keretét. Az útiképeket és a nemzetközi írói találkozásokat 
festő zsánerrealizmus jól illik az Anna portréját és problematikáját kiemelő célzathoz, 
mintegy a hétköznapok, a konkrét és átlagos tapasztalatok háttere előtt magasztosítja föl 
egy emberi élet passióját. 

Rónay György novellisztikájának és elbeszélő stílusának legjobb sajátosságait szem-
léletesen mutatja meg az antológiadarabbá vált Az Ilményi-trió. Bevezető képsora az 
ostrom utáni Budáról az abszurd tények természetes előadásának remeklése. Kulcsszavai 
— a „semmi", az „üresség", a „senki" - attól izzanak föl a tárgyilagos, higgadtan leíró 
nyelvi közegben, hogy nem filozófiai absztrakcióként, hanem a valóságos pusztulás 
előidézte hiány érzékeltetéseként hatnak. A harmadik emeletről lelógó vagon képtelen 
filmfölvétele és a folyó meg a történelem testvériesen egyesített hordalékára utaló 
egzotikus dzsungel-metafora egyaránt a tények őrült szürrealizmusát sugallja. A víz 
sodorta fölpüffedt disznó motívuma a negatív leírás, a közvetett érzékeltetés révén nyer 
szimbolikus jelentéstöbbletet: rothadását az egész várost átható, émelyítő hullaszag miatt 
nem lehet érezni. A disznótetem és a hídroncs szemléje után következik a ,jön valaki" 
baljós közlése, s az emberi jelenlétet maga ez a sorrend a romlás, a veszteség asszociációs 
szférájába kényszeríti. Pedig a kis Uményi teátrális gesztusai, latinul elhangzó üdvözlő 
szavai, mondatismétlésekkel aláhúzott nyelvi retorikája a gyanútlan túlélő örömét 
tükrözik. Az elbeszélő által beiktatott előtörténet az árva testvérek idillikus zenei és 
emberi-családi „triójáról" kimondatlanul előrevetíti már a tragikus kifejlet lehetőségét, de 
Ilményi szórakozottsága, tréfálkozása, reményteli türelmetlensége késlelteti az igazság 
föltárását. A szereplők (és az elbeszélő) visszariadnak a megdöbbentő közlés felelőssé-
gétől, de ez a retardáció csak annál elviselhetetlenebbé teszi a végül mégsem megkerülhető 
igazságot, a testvérek kivégzésének történetét. A pillanatba sűrített és szimbolikussá emelt 
sorsfordulat klasszikus műfaji eszméjének megvalósításán túl Az Ilményi-triót és általában 
Rónay György legjobb elbeszéléseit különleges stilisztikai értékek is megkülönböztetik: a 
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részleteket tisztelő realizmust jelképes sugallatokkal, expresszív költőiséggel egyesíti, 
szürreális, sőt abszurd víziókkal lazítja föl, sokat emlegetett klasszicizmusa magába 
fogadja az avantgarde mozgalmak majd minden értékes hozadékát. 

Rónay Györgyöt joggal tekintették már életében a magyar értekező próza, kivált az 
irodalmi esszé és kritika egyik klasszikusának. Műveltsége, problémalátó érzékenysége, 
kiváló ízlése, szabatosan szép fogalmazásmódja e műfajban olyan meggyőzően érvénye-
sült, hogy az általa példaképként tisztelt Babits Mihályhoz való hasonlítás sem lenne 
hiteltelen túlzás. Nagy terve, a maga „szubjektív" magyar irodalomtörténete megírására 
ugyan nem maradt ideje, de anyagát több korszakmonográfiában, műfajtörténeti met-
szetben és tanulmányok százaiban halmozta föl, művelődésünk majd minden korszakáról 
volt eredeti mondanivalója, minden régi és új értékünkről önálló képe, ítélete. Emlékeze-
tesek világirodalmi esszéi is, nagy korszak-, portré- és műértelmező tanulmányai, 
melyeknek legjava a műfordítással való ihletett kölcsönhatásban született. Előítéletektől 
mentes és megértésre törő, de határozott, szigorú kritikus volt. Lépést tartott az iroda-
lomkutatás mindenkori új, kezdeményező irányzataival, adaptálta mindazt, amit a 
marxista irodalomtudomány és a különféle kritikai iskolák, elemzési elméletek és tech-
nikák fegyvertárából fölhasználhatott, épp ezért lehetett éber bírálója az olyan túlzá-
soknak, egyoldalúságoknak, iránytévesztéseknek, amelyek az irodalmi alkotás és befo-
gadás lényegét, valódi lelki és társadalmi funkcióját vulgarizálják vagy túlbonyolítják. 
Módszerét a tárgy természetéhez és a vele való személyes találkozás élményéhez szabta; 
„figyelmes szeretettel" közeledett választott témáihoz. Egyik utolsó tanulmányírói vallo-
másában, a halála évében megjelent Balassitól Adyig (1978) című kötet előszavában 
Marcel Arland nyomán így foglalja össze az irodalomtörténeti esszé ethoszának lényegét: 
„Megadni a múlt íróinak azt a tiszteletet, hogy úgy tekintjük őket, mintha élő írók 
volnának, és úgy foglalkozni műveikkel, mint élő írók élő alkotásaival." 
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BÚCSÚ BÉLÁDI MIKLÓSTÓL 

Egy teljes héten keresztül figyeltük a kórházból érkező híreket, vigyáztuk a telefon 
csengetését, amely hozhatott megnyugvást és hozhatott bénító rémületet. Béládi Miklós 
zaklatott életének végső napjaiban a megmaradás és a halál végletesen leegyszerűsödött 
küzdelme zajlott, és mintha a szív egyszer kihagyó, máskor felgyorsuló, végül megszűnő 
munkája szabta volna meg ennek a mindannyiunkra oly félelmetes hatást gyakorló 
drámának a ritmusát. Halála váratlan volt, ha a végső zuhanást megelőző hetek-hónapok 
sűrített munkájára és messzetekintő terveire gondolunk. Az utolsó napok azonban már 
alig ígértek visszatérést: a korai távozás tragédiáját az is nyomasztóbbá tette, hogy 
tehetetlenül kellett állnunk egy megmásíthatatlan és gyorsan beteljesedő végzet előtt. 
Először a fájdalmat éreztük, amely szíven ütött minket: barátait és munkatársait, azután a 
veszteséget, amelyet pótolni olyannyira nem lehet, hogy a távozása óta eltelt idő csak 
még teljesebben döbbentett rá bennünket arra a hiányra, amelyet Béládi Miklós halála 
okozott. 

Pótolhatatlan vesztesége ez folyóiratunknak is, amelyet — a korábban ugyancsak a 
Béládi Miklós szerkesztői igényességét képviselő régi Kritika váratlan átszervezése után — 
ő hozott létre és irányított, s amelynek elméleti és irodalomtörténeti munkássága az ő 
nyitott szellemiségének bélyegét viselte magán. A Literatura az Irodalomtudományi 
Intézet műhelyfolyóirataként jött létre, az iránta megnyilvánult általános érdeklődés és 
bizalom azonban azt mutatta, hogy ezt a tevékenységet szélesebb körű tudományszervező 
munkával egészítette ki. Ez a tudományszervező munka, amely a korszerű irodalom-
elméleti gondolkodás eredményeinek hazai befogadására és modern irodalmunk nagy 
szellemi értékeinek gondozására egyaránt kiterjedt, ugyancsak Béládi Miklós koncep-
ciózus szerkesztő tevékenységének az érdeme volt. 

Béládi mint irodalomtörténetíró és kritikus, a huszadik század magyar irodalmának 
egymást váltó és egymást kiegészítő vonulatait rajzolta fel. Az avantgarde-ot és a népi 
mozgalmat, a hagyományokból táplálkozó regényt és a kísérletező prózát; azokat az 
irányzatokat, amelyeket egyfelől Illyés Gyula, Németh László, Veres Péter, Szabó Pál és 
Sánta Ferenc, másfelől Kassák Lajos, Pilinszky János, Mándy Iván és Mészöly Miklós neve 
és műve jelöl. Egyforma érdeklődéssel vizsgálta és értelmezte a klasszikus értékek nyomán 
haladó műveket és a modern nyelvfilozófiák tanításaira támaszkodó szövegkísérleteket, 
például a párizsi Magyar Műhely körének merész experimentalizmusát. Szokás válogatni 
eme irányok és írók között; általában a minden kritikát nélkülöző elfogadás és a 
kritikailag ugyancsak megalapozatlan elutasítás egymást kizáró hajlama működik, midőn 
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modem irodalmunk különböző irányzatainak és iskoláinak kell kijelölni a helyét. Béládi 
nem így válogatott. Nem az irányzatokat, hanem az értékeket tekintette a választás 
kritériumának, azt vizsgálva, hogy a különféle irányzatok és művek miként szolgálták a 
történelmi és művészeti haladás ügyét. „A választás - mondta az avantgarde helyét 
keresve — nem úgy adódott, hogy csak az avantgarde-ot megjárva vagy csak az avant-
garde-ot leküzdve lehetett igazi költővé válni. Hanem úgy, hogy az avantgarde irányzat 
kínálta a XX. századi irodalom egyik változatát, a megújuló hagyományosabb a másikat — 
mindkettő egyforma eséllyel." 

Az irányok és iskolák érintkezési pontjait az irodalmi haladás mentén képzelte el: 
tanulmányainak egyik nagy érdeme, egyszersmind központi vállalkozása, hogy reálisan, a 
magyar irodalmi fejlődés sajátos természetét vizsgálva jelölte ki ezt az irodalmi haladást, 
voltaképpen annak a gondolatnak a nyomán, amelyet Vas István költészetéről írott 
tanulmányában „hagyományvédő modernségnek" nevezett. Irodalmi arcképcsarnokában 
Illyés Gyulának volt központi szerepe; annak az írónak, aki az avantgarde forradalmával 
indult és a nemzeti sorskérdések költője lett, s így pályája parabola módjára mutatta azt 
az utat, amelyet a nemzet és az irodalom ügye iránt egyformán felelősséget érző magyar 
írónak be kellett járnia az elmúlt félévszázad folyamán. Illyés mellett is gazdag ez az 
arcképcsarnok: Kassák Lajos, Déry Tibor, Lengyel József, Németh László, Kolozsvári 
Grandpierre Emil, Mándy Iván, Mészöly Miklós, Pilinszky János és Juhász Ferenc kapott 
benne helyet; azt igazolva, hogy Béládi Miklós mindenfajta értékre pontosan figyelt. 

Az irodalmi haladás hitelesebb és valóságosabb vonulatának kijelölése érdekében 
kellett tágítania azt a kört, amelyet az irodalomtörténetírás korábban rajzolt a progresszív 
magyar irodalom köré. Nemcsak azáltal tágította ezt, hogy elhelyezte benne a hazai 
avantgarde történetét, hanem azzal is, hogy például pontosabban írta le a népi mozgalom 
történeti feltételeit és változásait, rámutatva a mozgalom elvitathatatlan eszmetörténeti, 
politikai és irodalomtörténeti értékeire. Vagy azzal, hogy a hazai magyar irodalom 
tanulmányozását természetes módon egészítette ki a határokon túli, elsősorban a nyugat-
európai és tengerentúli magyar irodalom értékelő vizsgálatával, helyreállítva ezzel irodal-
munk természetes egységének sokáig figyelmen kívül hagyott gondolatát. 

Az avantgarde és a népi mozgalom vizsgálata, a valóságos irodalmi haladást felmérő 
kritikai vállalkozások azt jelentik, hogy Béládi Miklós nem pusztán irodalmi jelenségekben, 
írói egyéniségekben és művekben, hanem irodalomtörténetben gondolkodott. Valóban, 
jól átgondolt és megalapozott képe volt huszadik századi irodalmunkról, önálló véleményt 
mondott a korszak lényeges kérdéseiről. Szép példája ennek Kassák Lajosról írott tanul-
mánya, amely (az Illyés Gyula szürrealista korszakáról írott tanulmányával együtt) 
megnyugtató választ adott a magyar avantgarde körül sorjázó kérdésekre. Az avant-
garde-ban sokan a rombolást látták csupán, ő a Kassák körül szervezett mozgalom etikai 
következetességét és építő pátoszát világította meg. „Sokkal céltudatosabb és etikusabb 
egyéniség — mondta Kassákról —, semhogy engedhetett volna az izmusok felületességre 
csábító játékainak." Béládi sohasem vett át kritikai közhelyeket, ítéleteinek az irodalom-
történeti tények és folyamatok elemző értékelése adott fedezetet. 

Módszere igazi irodalomtörténetíróra vallott. Németh László esszéiről írván állapította 
meg, hogy e tanulmányok írója „a normatív, értékmérő elvek alkalmazásával egyenrangú 
fontosságot tulajdonít a mű legbensőbb világát megközelítő érzékenységnek is". Béládi 
maga is elméleti megalapozottsággal, egyszersmind olvasói érzékenységgel végezte a 
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műelemzés és az értékelés feladatát, ezt egészítette ki a rendszerbefoglalás magasabb 
követelményeivel. Tanulmányokat olvastunk tőle, nem a szó szoros értelmében vett 
irodalomtörténeti rendszerezést, rendszere mégis, ha rejtetten is, kitapintható. Aki ezeket 
a tanulmányokat írta, annak huszadik századi irodalmunk belső rendjéről is határozott 
elgondolása volt. Ez a rejtetten is nyilvánvaló rendszer adott tanulmányainak önér-
tékükön túl is igazán jelentőséget. Béládi Miklós tanulmányaiban modern irodalmunk 
történetének néhány, igaz, lényegbevágó fejezetével találkozunk csupán, mégis úgy 
érezzük, hogy az egészről kapunk képet, a kor és a folyamat igazi természetéről és 
meghatározó törvényeiről. 
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TRUONG DANG DUNG 

AZ IRODALOM NEMZETI JELLEGÉNEK 
MEGVITATÁSA VIETNAMBAN 

Vietnamban már az 1945-ös Augusztusi Forradalom előtt zajlott le vita a nemzeti 
jelleg kérdéséről, több formában. Ho Chi Minh kezdte meghonosítani a 20-as években a 
marxizmus tanításait, melyek 1936 és 1939 között bontakoztak ki, és alapjául szolgál-
tak a nemzeti kultúra fejlődését irányító politikának. 1943-ban született meg a viet-
nami dolgozók kommunista pártjának első határozata erről, a „De cuong van hoa 
Vietnam" (A vietnami kultúrprogram vázlata). Olyan körülmények között jött létre ez 
a határozat, amikor Vietnam még francia uralom alatti gyarmati ország volt; az idegen 
kultúra elnyomó hatása miatt a vietnami kultúra megosztva fejlődött, egységes nemzeti 
függetlenség és nemzeti tudat nélkül. Ezért ez a határozat a legjobbkor született, és nagy 
jelentőséggel bírt a vietnami kultúrpolitika történetében. Ebben a dekrétumban tömö-
ren összefoglalták a marxizmusnak a kultúrát érintő álláspontjait, és kimutatták a kul-
túra viszonyát a közgazdaságtanhoz és politikához. A japán fasizmus és francia kolo-
nializmus igája alatt fejlődő vietnami kultúra helyzetét elemezve az említett dekré-
tumban három pontot emeltek ki az új kultúra megszervezéséhez: 1. nemzetiesedés: az 
idegen gyarmati hatással és gépies utánzással való szembehelyezkedés, hogy önállóan 
fejlődhessen a vietnami kultúra. 2. népszerűség: nem eltávolodni a közönségtől, és nem 
szemben állni vele. 3. tudományosság: nem követni a tudománytalanságot, küzdeni 
mindennel szemben, ami tudományellenes. A kultúrprogram vázlata megkövetelte, hogy 
az új vietnami kultúrának legyen nemzeti jellege formailag, és új demokratikus jellege 
tartalmilag. Hogy a fentieket jobban megvilágítsa, és az akkori vietnami irodalom hely-
zetét részletesebben elemezhesse, 1944 áprilisában Truong Chinh megírta a „May 
nguyen tac Ion cua cuoc van dong van hoa Vietnam moi lue nay" (Egy új vietnami 
kultúrmozgalom néhány nagy elve) című tanulmányát. Ebben a tanulmányban, miután 
bírálta az akkori legális irodalom betegségeit, a következőket írta: „Az új vietnami 
kultúrának három jellege legyen: nemzeti, tudományos és népszerű. Külön az új viet-
nami irodalomnak legyen nemzeti realista és népi jellege." (Truong Chinh: „Ban ve van 
hoa, van nghe" „A kultúráról, irodalomról", Hanoi, 1964. 28. o.). E két dekrétumnak 
a tartalma voltaképpen szorosan összefüggött az akkori vietnami kommunista pártnak a 
politikai célkitűzéseivel, vagyis a „függetlenség a nemzetnek, szabadság és demokrácia a 
népnek" elvével. 

1945 augusztusával Vietnam új korszakba lépett, s olyan irodalom született, amely 
önállóan fejlődhetett. Ebben a korszakban a párt által kiadott „A vietnami kultúrprog-
ram vázlata" és Truong Chinh tanulmánya még nagyobb hatást gyakorolt. A II. orszá-
gos kulturális kongresszuson (1948) Truong Chinh újra fontos előadást tartott, amely-
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nek a címe: „Chu nghia Mac va van de van hoa Vietnam" („A marxizmus és a vietnami 
kultúra kérdése") volt. Ezen az értekezleten Truong Chinh jobban kifejtette véleményét 
az új demokratikus vietnami kultúrának a demokratikus jellegéről. Szerinte: „Az új 
demokratikus vietnami kultúrának a hagyományos nemzeti sajátosságokat tartalmazva 
előre kell haladnia úgy, hogy hagyományozza át a múlt szépségeit, kizárva az értékte-
lent és károsat. Az új demokratikus vietnami kultúra a nemzeti szellemi kincseket 
megőrzi, de ugyanakkor kész befogadni az idegen kultúra haladó és értékes, szép ele-
meit." (Truong Chinh: I. m. Hanoi, 1964. 38. o.). Az 1945 utáni korszakban szintén 
sok irodalomtörténész, író is kinyilvánította véleményét a nemzeti jelleg kérdéséről. Bár 
ebben a korszakban a nemzeti jelleg kutatása nem kerülhette el a sematizmus és forma-
központúság felfogásait. Pl. Hoai Thanh (aki egyik legnagyobb képviselője volt a l'art 
pour l'artnak 1945 előtt) ezt írta: „A lényeg nem az ideológiai vonatkozásokban van, 
fontosabb számunkra az érzelmi világ, annál inkább a ritmus. Nekünk, vietnamiaknak a 
sajátságunk inkább a ritmusban, a hangban él, nem pedig az ideológiában." (Hoai 
Thanh: Co mot nen van hoa Vietnam: „Van egy vietnami kultúra", Hanoi, 1946. 
16-17 .0 . ) . 

Az 1954-es felszabadulás utáni, főleg a 60-as években tudósaink figyelmét külön 
lekötötte a nemzeti jelleg. 1960-ban irodalmi teoretikusaink tanácskozást tartottak, 
melyen a nemzeti jelleget vitatták meg. Különböző újságokban, folyóiratokban tűntek 
fel a tudósok ezzel kapcsolatos tanulmányai. Különös figyelmet keltett Nguyen Hong 
Phong-nak „Tim hien tinh cach dan toc" („Megismerkedés a nemzeti tulajdonságok-
kal") című könyve. 

Az utóbbi időben a nemzeti jelleg kérdése még mélyebben vetődött fel. Számottevő 
írások jelentek meg, amelyek az élet más területeinek nemzeti jellegével foglalkoztak, 
többek között a nemzeti jelleggel a zenében, festészetben, színművészetben, filmművé-
szetben . . . Sőt, a filozófiában, történelemtudományban, hadtörténetben, diplomáciá-
ban is. De ennek ellenére maga a nemzeti jelleg fogalom még mindig nem volt kielégí-
tően tisztázva, a kérdés több oldalról nyitott maradt. Sőt, léteztek olyan vélemények, 
amelyek kétségbe vonták a kérdés aktualitását, mondván, hogy a nemzeti jelleg mítosz, 
s ennek a fogalomnak nincsen tudományos meghatározottsága. Ezért szükségesnek 
tekintjük e kérdés megismerését, és a különböző meghatározások összefoglalását. Ebben 
a dolgozatban azokat az általános felfogásokat soroljuk fel, melyek eltérő véleményeket 
fejeznek ki a nemzeti jellegről, illetve a nemzeti jelleg mibenlétéről. 

Hozzá kell tennünk azonban, hogy Vietnamban az adott körülmények miatt a nem-
zeti jelleg mindig is volt, és programrészévé vált a nemzeti kultúra fejlődésének. Maga a 
nemzeti jelleg mint követelmény létezik az alkotók számára. Ennek következtében 
Vietnamban még nem volt olyan vita, amely a nemzeti jelleg örökkévalóságát vitatta 
volna, mint Magyarországon a 60-as években. Inkább a nemzeti jellegnek a tartalmáról, 
vagyis hogy miben nyilvánul meg és milyen elemekből tevődik össze a kultúrában és az 
irodalomban. Különböző vélemények vannak a nemzeti jelleg mibenlétéről, különös 
tekintettel a 60-as évekre, amikor folyóiratokban, újságokban sűrűn publikáltak cik-
keket erről a témáról. Ha ezeket az eltérő véleményeket összegyűjtjük és csoportokba 
rendezzük, akkor a következőket láthatjuk: 

l.Az első csoporthoz tartoznak azok, akik túlzásba vitték, abszolutizálták a nemzeti 
sajátosságokat. Tehát azokat az egyedi nemzeti sajátosságokat szabták meg feltételként, 
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amelyek csak az adott nemzetre jellemzőek. És ezek a nemzeti sajátosságok szerintük 
egyedi jellegűek, más nemzetnél nem létezhetnek. A nemzeti jelleget olyan különleges 
valaminek tekintették, amely csak az adott nemzetre jellemző. így egyfelől a művészet 
sajátos ábrázolásmódjára, kifejezésére, kifejezésmódjára, illetve a kifejezőeszközökre 
hivatkozva keresték a nemzeti jelleget a műalkotásban. Bizonyos értekezleten, melyen a 
zene nemzeti jellegét vitatták, Nguyen Phuc zeneszerző így szólalt fel: „Csak a követ-
kező nemzeti hangszerek, például a furulya, a dan bau (egyhúrú pengetős hangszer), a 
nhi nguyet (egyhúrú vonós hangszer); stb. . . . vagy a népzene, a népdal tudják kifejezni 
a vietnami lelki alkatot. Vagy csak a népi színjátszás egyes fajtái tudják tükrözni a 
vietnami ember tulajdonságait." („Van hoa": „Kultúra" című újság, 1969/12.). Tehát 
ami a nemzet hétköznapi életére jellemző, az nemzeti, ami idegen, nem-nemzeti. E 
véleményre támaszkodva egyesek úgy vélik, hogy ami a színházművészetet illeti, csak a 
vietnami cheo színház a nemzeti. S az irodalmi formák között csak a lue bat (6-os és 
8-as sorok versformája), amit Nguyen Du nagy verses regényében alkalmazott, illetve a 
vietnami népköltészetben található, a nemzeti. így arra a következtetésre jutottak, hogy 
maga a nemzeti nyelv a legnemzetibb. Le Dinh Ky szerint: „Mindenekelőtt a nemzeti 
jelleg a nemzeti nyelvben jelentkezik. Maga a nemzeti nyelv eleve a legnagyobb nemzeti 
sajátosságot képviseli." (Le Dinh Ky: Các phuong phap nghe thuat: „A művészi eljárá-
sok", 1962. 21.0.). Másfelől, e fenti szemszögből nézve voltak, akik szerint az adott 
nemzet szokásaiban nyilvánul meg a nemzeti jelleg. Úgy gondolták, hogy a nemzeti 
jelleg a történelem folyamán kialakul, terjeszkedik, jó és rossz szokásokból, illetve 
jellemvonásokból áll. Az ilyen felfogás voltaképpen etnográfiai és szociológiai alapokon 
nyugszik. Lan Khai írta: „A nemzeti jelleg a pozitív nemzeti jellemvonások összegének 
eredménye." (Lan Khai: „Tao Dan" című folyóirat, Hanoi, 1930/4.). Tehát itt a nem-
zeti jelleg, nemzeti hagyomány nem más, mint a nemzeti életben fellelhető magatar-
tások, viselkedésmódok, jó és rossz emberi tulajdonságok lecsapódása. Lan Khai véle-
ményét kiegészítve, Dao Duy Anh így látja a vietnami jelleget: „Pozitív vonások: család-
szeretet, élettisztelet, ragaszkodás a becsületességhez, tanulásra és küzdelemre való haj-
lam. Negatív vonások: önző anyagiasság, rangkórság, szektásság . . ." (Dao Duy Anh: 
„Dan toc tinh troung van hoa va van nghe": „Nemzeti jelleg a kultúrában és irodalom-
ban", Hanoi, 1950. 18. o.). Ehhez a csoporthoz sorolhatjuk még azt a véleményt, 
amely szerint a nemzeti jelleg mindenekelőtt a nemzeti valóság tükrözéséből áll. Vu 
Khieu az „Anh hung va nghe si" („A hős és a művész") című művében a következőket 
írta: „A nemzeti jelleg követeli a művészeinktől, hogy hűen tükrözzék a vietnami 
valóságot . . . Azt a valóságot kell tükrözni, amely elválaszthatatlan a nemzetünk küzdel-
métől és nemzetünk hétköznapi életétől, a nemzet törekvéseitől és vágyaitól." (Vu 
Khieu: „Anh hung va nghe si": „A hős és a művész", Hanoi, 1972. 325. o.). Vu Khieu 
szerint minden nemzet élete sajátos formában nyilvánul meg, ezért a művészet és az 
irodalom ha pontosan tükrözi a nemzeti valóságot, akkor magában foglalja a nemzeti 
jelleget. 

Tehát eddigi áttekintésünk alapján az első csoporthoz tartoznak azok a vélemé-
nyek, amelyek a művészet egyedi nemzeti kifejezőeszközeiben és kifejezésformáiban 
látják a nemzeti jelleget (nemzeti nyelv, nemzeti hangszerek, nemzeti versforma, nem-
zeti szokások, életmódok és magatartások). Nem mondhatnánk azt, hogy a fent emlí-
tett vélemények helytelenek. Hiszen ha a nemzeti jellegről van szó, mit hangsúlyoz-
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nánk, ha nem a nemzeti sajátosságot, amely eleve benne van a nemzeti nyelvben, a 
nemzeti szokásokban? Csakhogy a nemzeti sajátosságnak az a túlzott abszolutizálása, 
mely szerint csak annak van nemzeti jellege, amely különleges, és az adott nemzeteket 
jellemzi, könnyen téves útra visz bennünket. Mint tudjuk, minden nemzetnek megvan-
nak a maga ideológiájának és érzelmeinek a kifejezési formái és lehetőségei. A dan bau 
hangszer, a cheo és tuong színház mind originális jelenségek a vietnami művészetben. A 
lue bat versforma is a vietnami nyelv sajátosságaiból ered, amely a vietnami ember 
lelkének ritmusát jól tükrözi. És az izolált vietnami nyelv, amelynek olyan bőséges a 
színe és zenéje a maga hatféle hangsúlya miatt, szintén nélkülözhetetlen tény a viet-
nami nemzeti sajátossághoz. De hiba lenne, ha csak ezeket a nemzeti sajátosságokat 
látnánk és minősítenénk nemzeti jellegnek. Az ilyen felfogás könnyen kizárja a többi 
nemzet művészetének kifejezési formáit. Ekkor zárttá és konzervatívvá válik, nem akarja 
befogadni a más nemzet kultúrájának eredményeit, a nemzeti kultúrát elszegényíti és 
nacionalizmushoz vezet. Arról nem beszélve, hogy ha túlságosan csak a nemzeti kifeje-
zésforma sajátosságait helyezzük előtérbe, könnyen korlátozzuk a nemzeti jelleg miben-
létét a kifejezési formákra. Erre talán a vietnami irodalom fejlődéstörténete a legnagyobb 
tanulság. Hiszen ez az irodalom nem is egy irodalom hatása alatt, és nem is rövid időn 
keresztül fejlődött ki. Számottevő idegen elemet befogadva gazdagította magát a nem-
zetivé válás folyamán idegen nyelven. Ha az irodalomban kizárólagosan csak a nemzeti 
nyelvet tekintjük a nemzeti jelleg feltételének, akkor egyoldalúan nézzük a kérdést, 
hiszen az eddigi világirodalom fejlődésében az írók vagy költők többször idegen nyelven 
írtak jelentős műveket. Az első nemzetközi tekintélyű magyar költő Janus Pannonius 
volt, aki csak latinul írta műveit. Senki nem állítja azt, hogy Radindranath Tagore angol 
költő, vagy hogy Ho Chi Minh kínai költő, pedig az indiai Tagore verseit angolul, a 
vietnami Ho Chi Minh Börtönnaplóját hanul (kínaiul) írta meg. 

Lan Khai és Dao Duy Anh véleményéről szólva, amely szerint a nemzeti sajátosság 
az összes nemzeti szokás, viselkedésmód, erkölcsi magatartás megnyilvánulásában kere-
sendő, szintén tisztáznunk kell egy kérdést. Itt meg kell határoznunk az általában vett 
nemzeti jelleg és az irodalmi nemzeti jelleg fogalmát. Amikor egy történész, egy szocio-
lógus vagy etnográfus azt hirdeti, hogy a vietnami nemzet hős, optimista nemzet, akkor 
az csupán logikai általánosítás, mivel a történelem folyamán a megpróbáltatásokon át 
megőrzött és szerzett nemzeti tulajdonságokra tekint. Viszont amikor a művészeti és 
irodalmi nemzeti jellegről beszélünk, akkor a történelmi valóságról alkotott általános 
nemzeti tulajdonságok a mű témájában, struktúrájában, nyelvében, színeiben, zenéjé-
ben, hősében, ideáiban, esztétikai rendszerében nyilvánulnak meg. A művészeti és iro-
dalmi nemzeti jelleg csak azokban az elemekben keresendő, amelyekből a művész felé-
píti a művet. Egy néprajzi vagy szociológiai kutató csak egy etnikum vagy társadalom 
fejlődési folyamatát képes visszaadni. Az irodalmi nemzeti jellegről mint történelmi 
kategóriáról szintén a nemzeti sajátosságot figyelembe véve beszélünk, de nem az etni-
kai vagy kifejezésbeli differenciára helyezzük a hangsúlyt. Az sem helyes, ha a nemzet 
legfeltűnőbb pozitív és negatív attribútumait tekintjük a nemzeti jelleg legfőbb hordo-
zóinak. Természetesen, ha a nemzeti jellegről van szó, támaszkodnunk kell az adott 
nemzet szellemi és erkölcsi értékeire, jellemvonásaira. De kérdés az, hogyan és miben 
lehet meglelni a nemzeti jelleg lényegét? Mert könnyen csak azokat a külső jelensége-
ket látjuk, amelyek nem érintik a nemzeti karakter és lelki alkat mélységeit. „Olyan -
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formán vagyunk a nemzeti szellemmel is, mint a faji jelleggel; külföldön száz ember 
között is felismerjük a magyart, de inkább érezzük, mint tudjuk, mi az, ami magyar 
vagy éppen budapesti benne." (Eckhardt Sándor: A francia szellem. Budapest, 1938. 
266. o.). Azok a jellemvonások, amelyeket Dao Duy Anh felsorolt, nemcsak a vietna-
miakra jellemzőek. Tudjuk jól, hogy bármilyen az emberi tulajdonság, akár jó, akár 
rossz, nem születés hozza magával, hanem bizonyos körülményeknek a terméke. Min-
den egyes társadalmi tudatforma valamilyen társadalmi valóság talaján született, és ál-
landóan fejlődésben, változásban van. Nincs olyan erkölcsrend, amely nem változik, 
akár a legáltalánosabb társadalmi tudat is. A történelem folyamán minden nemzet 
elsajátít magának egy sajátos élet- és gondolkodásmódot az adott társadalmi és termé-
szeti harc során. Ahhoz, hogy ezeket a sajátos élet- és gondolkodásmódokat ne felüle-
tesen ragadjuk meg, szükséges a történeti szempontok tekintetbevétele. Arra a vélemény-
re reagálva, amely szerint a műnek akkor van nemzeti jellege, ha tükrözi a nemzeti 
valóságot, úgy véljük, hogy részben jogos ez az álláspont, hiszen minden művészi alko-
tás valamilyen nemzeti valóság talaján jön létre, de nem feltétlenül hordozza annak a 
nemzeti jellegét. Pl. ha egy magyar író ír a vietnami valóságról, akkor az az írásmű még 
nem kap vietnami nemzeti jelleget, mert a magyar hagyományokon nyugvó gondol-
kodást fogja tükrözni magyar formavilágban, és ezért a nemzeti jellege magyar lesz, 
attól függetlenül, hogy a vietnami társadalmat ábrázolja. Ehhez hasonló esetekben gyak-
ran felvetődött egyes írók hovatartozásának kérdése. Ha az előbbi gondolatmenetet 
tisztán látjuk, akkor a hovatartozás kérdése egyértelműbb lesz. Az első nemzetközi 
tekintélyű magyar költő Janus Pannonius, aki nemcsak.idegen nyelven írta műveit, 
hanem idegen valóságot is tükrözött, mégis a magyar irodalomtörténet egyik fontos 
fejezetét teszi ki az ő munkássága. A világirodalomban számottevő ilyen példa van. 

2. A második csoporthoz tartoznak azok, akik a paraszti élet ábrázolását helyezik a 
művészet középpontjába. E tendenciát követők szerint a művészet és irodalom nemze-
tiesedésének útja a paraszti élet ábrázolása. Tran Bang szerint: ,,A nemzeti irodalom a 
népköltészet." („Van nghe" című hetilap: „Irodalom", Hanoi, 1956/16.). An Hoa pedig 
a fenti véleményt kiegészítve mondta, hogy egyenes arányban áll a népköltészet és 
nemzeti jelleg: minél több a népköltészeti elem, annál nagyobb a nemzeti jelleg. („My 
thuat": Esztétika című folyóirat, Hanoi, 1970/6.). így előtérbe helyezték a folklór 
szerepét az irodalom fejlődésében. A népköltészeti elemek mennyiségi alkalmazásának 
függvényeként fogták fel a nemzeti jelleget. Ezzel kapcsolatban térjünk vissza azokhoz 
a dekrétumokhoz, amelyek voltaképpen elméletileg megszabták a fő irányvonalat a 
kultúra és irodalom fejlődésében a nemzeti demokratikus forradalom idején. Az akkori 
kulturális körülményekre való tekintettel a népköltészethez való fordulás része volt 
azon három pont megvalósításának, amely szerint az új demokratikus kultúra nemzeti, 
népszerű és tudományos jellegű legyen. így a népköltészet megbecsülése a dolgozó 
néptömegeknek a kultúra és a társadalom fejlődésében játszott szerepének a felismerése 
volt. „Az új vietnami kultúrmozgalom néhány nagy elve" című tanulmányban Truong 
Chinh írta: „Ha a kultúra nem a dolgozó néptömegekben gyökerezik, végeredményben 
szegény és hervadt lesz." (I. m. Hanoi, 1963. 24. o.). Majd „A marxizmus és a vietnami 
kultúra kérdése" értekezleten a következőket mondta Truong Chinh: „A kor hivatalos 
kultúrája mellett létezik a népi kultúra, amely a közmondásokban, mondásokban, ca 
dao-kban, népmesékben maradt fenn . . . Ez nagy nemzeti kincstár, amelyet történé-
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szeknek, régészeknek és irodalmároknak nagy erőfeszítéssel kell kutatniuk, hogy elsajá-
títhassák." (Uo.) Amikor a népköltészet értékeit felbecsülte Truong Chinh, voltaképpen 
a népköltészethez való fordulást tűzte ki célul az új demokratikus kultúra fejlesztése 
érdekében. E szellemben To Huu költő is hangsúlyozta az említett három pont jelen-
tőségét, és a népi jellegű irodalom kibontakoztatását tekintette az akkori kultúrprogram 
egyik legfontosabb részének. Ennek érdekében a népköltészet összegyűjtésével kapcso-
latban az alábbiakat írta: „Az ősi, hagyományos kultúra értékeinek kutatása elősegíti az 
irodalom nemzeti jellegének a fejlesztését és az irodalom népiességének erősítését, mert 
a néptömeg korról-korra a nemzeti kultúra értékeinek szállítója volt." („Тар chi van 
nghe": „Irodalom", Hanoi, 1949/17—18. 103. o.). Ebben a korszakban tulajdonképpen 
a legfontosabb kérdés, amely felvetődött a népköltészettel kapcsolatban, az a népi 
jelleg és a nemzeti jelleg viszonya volt. Összegezésképpen mondhatnánk, hogy az 1945-
től 1954-ig tartó korszakban minden írás erre a két nagy feladatra irányult: 1. A francia 
kolonializmus által hozott idegen kultúra ellen fellépni. 2. Egy új demokratikus kultúra 
létrehozása. Nyilvánvaló, hogy erre a két nagy feladatra való irányulás alapozta meg a 
népköltészet marxista felfogását. Vietnamban annak idején a sajátos helyzetet tekintve 
a kommunista párt a nemzeti kérdést és a parasztkérdést szoros kapcsolatba hozta. 
Vietnam gyarmati ország volt, ahol a lakosság többségét parasztok alkották. Ezért a 
nemzeti kérdés — földkérdés. Ha tehát a demokratikus kérdést akarták megoldani, 
akkor nem lehetett a nemzeti kérdést úgy felvetni, mint más kapitalista országokban. A 
parasztkérdés fontos volt az akkori helyzetben, de az 1955 utáni korszakban nem 
lehetett a nemzeti kérdést leszűkíteni a parasztkérdésre, mert a nemzeti demokratikus 
forradalomban jelentkező nemzeti kérdés más volt, mint az 1955 előtti korszakban. 
Azok, akik az új korszakban is parasztközpontúságot akarnak követni az irodalomban, 
ráadásul azonosítják az irodalom nemzeti jellegével, nem járnak helyes úton. Mert a 
szocialista nemzetállamban nemcsak parasztok vannak, hanem munkások, értelmiségiek, 
akik szintén a szocializmus építésének ügyét tűzik ki célul. 

3.A harmadik csoport hoz tartoznak azok, akik a nemzeti jelleg mibenlétét kutatva, 
azonosították azt a nemzeti lelki alkattal, és így a nemzeti jelleget a nemzeti lelki 
alkatban keresték. Szerintük a nemzeti jelleg a nemzeti sajátosságok összessége, ame-
lyek a nemzeti fejlődés folyamatában kialakultak. A nemzeti lelki alkat nem más, mint 
a nemzet szellemi arculata, vagyis a nemzeti jelleg. Ha Xuan Truong szerint „a nemzeti 
jelleget azok a vonások jelentik, melyek egy nemzet lelkébe már az idő folyamán 
mélyen belevésődtek". („Van hoc": „Irodalom" című újság, Hanoi, 1961. I. 27-én.) A 
„Megismerkedés a nemzeti tulajdonságokkal" című könyvében írta Nguyen Hong 
Phong: „A legfontosabb elemek, amelyek meghatározzák a nemzeti jelleget — az általá-
nos nemzeti jelleget és az irodalom nemzeti jellegét — a nemzeti lelki alkat elemei." 
(Nguyen Hong Phong: „Tim hien tinh cach dan toc": „Megismerkedés a nemzeti tulaj-
donságokkal", Hanoi, 1963. 20. o.). Voltaképpen ezek a vélemények mind Sztálin egy-
kori nemzetmeghatározására támaszkodtak. Sztálin szerint a nemzeti lelki alkat, amely 
a nemzeti kultúrában jelentkezik, az egyik feltétele a négy közül annak, hogy kialakul-
jon a nemzet. Szerinte nemzeti lelki alkat és nemzeti jelleg tulajdonképpen egy, mert 
az általános nemzeti kultúrában megnyilvánul a nemzeti lelki alkat, mely ugyanakkor a 
nemzeti jelleg lényeges tartalma. Csakhogy itt a nemzet kialakulásának a feltételeit 
kutatva Sztálin csak futólagosan tekintette át a nemzeti lelki alkatot és a nemzeti 
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jelleget. Ezzel kapcsolatban Nguyen Hong Phong világosan kifejtette: „A nemzeti jelleg 
a nemzeti lelki alkat sajátosságaiból áll, amelyek a hosszú nemzeti fejlődés folyamán 
alakultak ki, és amelyek tükrözik a nemzet életkörülményeit, beleértve az összes be-
nyomásokat, melyeket a környezetről szereztek." (Nguyen Hong Phong: I. m. 20. о.). 
A kérdés még mindig nyitott: mi a nemzeti lelki alkat? És ez milyen viszonyban van a 
nemzeti jelleggel? Valójában ez két különböző kérdés, melyek szoros kapcsolatban 
vannak egymással és egymástól függnek. Vietnamban nem volt vita arról, hogy van-e, 
vagy nincs nemzeti lelki alkat. Viszont a nemzeti lelki alkat és nemzeti jelleg viszonyá-
ról eltérő vélemények vannak. Megint csak Nguyen Hong Phong „A nemzeti lelki alkat 
kérdéséről" című tanulmányában a következőket írta: „Vannak originális nemzeti alkati 
tulajdonságok, amelyek csak egyes adott nemzetekre jellemzőek, és csak különleges 
földrajzi, történelmi, társadalmi, kulturális körülmények formálták őket." (,Nguyen 
Hong Phong: „Tanulás" folyóirat, 1973/9.). Helyesen mutatott rá, hogy mint törté-
nelmi, társadalmi termék, a nemzeti lelki alkat együtt változik a történelmi, társadalmi 
feltételekkel. És hozzátette, hogy tévednénk, ha a nemzeti lelki alkat kutatása közben 
megfeledkeznénk ennek és az osztálypszichológiának a dialektikus viszonyáról. De azt 
hiányoljuk ebben a tanulmányban, hogy a létező nemzeti lelki alkatnak az eredetéről, 
származásáról nem ad felvilágosítást. Mert Phong tanulmányában fölsorolt különböző 
nemzeti lelki alkatokat, összehasonlította és értékrend szerint elemezte őket. Pl. szerin-
te a régi vietnami társadalomban maga a munka nem lelhette helyét a hagyományos 
erkölcsi értékrendben, ezért a ráérő, lassú lelki alkat jellemző az akkori vietnami társa-
dalomra. Ez olyan következtetés, mint amikor Voltaire a franciákról azt a konzekven-
ciát vonta le, mely szerint „A franciák gyorsan beszélnek, és lassan cselekszenek; élénk-
ségük a szándékban, és nem a cselekvésben áll. Bizonyíték erre száz meg száz terv, 
melyet láttam hévvel megkezdeni és undorral ott hagyni." (Eckhardt Sándor: A francia 
szellem. Budapest, 1938. 151.0.). Mint tudjuk, az embernek kettős arca van: biológiai 
lény és társadalmi. A biológiai ember akkor jelentkezik, mikor az ember a természettel 
érintkezik. A társadalmi ember pedig akkor, mikor az ember a társadalommal etnikai 
alanyként érintkezik. E kétféle viszonyban az ember ösztönösen és tudatosan cselek-
szik. Mint társadalmi alanynak, a marxizmus szerint, az embernek a lényege az összes 
társadalmi viszonyából tevődik össze. Tehát a nemzeti lelki alkat csak a társadalom 
lelki alkatában vizsgálandó, és a társadalom lelki alkata pedig az egyének cselekvései, 
vágyai alapján alakul ki, és ez a társadalmi törvényszerűségek szerint megy végbe. Tehát 
az ember cselekvése tudatos, és a vágya mindig a társadalmi törvényen, termelési módon, 
osztályharcon, természettel szembeni harcon belül valósítható meg. Minden társadalmi 
egyén magában hordja azt a tulajdonságot, ami saját helyzetéből adódott, ugyanakkor 
magában hordozza annak a nemzetnek a lelki alkati sajátosságát, amelynek tagja. A 
nemzeti lelki alkat az adott nemzet társadalmi élete alapján alakul ki. De arról sem 
szabad megfeledkeznünk, hogy a különböző nemzeteknek is megvannak a közös fo-
galmai a nemzeti lelki alkat karaktereinek a megnevezésére. Vagyis ez azt jelenti, hogy 
különböző nemzeteknél is van közös lelki sajátosság. Ide sorolhatjuk pl. a hősiességet, 
dolgosságot, humort, gyávaságot, lustaságot, gőgöt, féltékenységet stb. Ezek a tulajdon-
ságok nemcsak Vietnamban, hanem mindenütt a világon megtalálhatók. Nagyon helye-
sen állította Babits Mihály, hogy „Nemzeti hiúságunk arra ösztönöz, hogy mindenben, 
ami derék, nemes és rokonszenves, különlegesen magyar vonást lássunk. Legmeggyő-
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zőbb és legmegnyugtatóbb, ha az egyszerű, patriarkális és természetes előkelőségű vi-
selkedésben és lelkiségben keressük a nemzeti jelleget." (Babits Mihály: Esszék, tanul-
mányok. Budapest, 1978. 636. o.). Ez az erkölcsi azonosság abból adódott, hogy a 
társadalom fejlődésének és a nemzet kialakulásának folyamán azonos törekvés és ér-
tékrend jelentkezett minden nemzeten belül. Ha behatóbban foglalkozunk a nemzeti 
lelki alkattal, látni fogjuk, hogy ezek az azonosságok csak lényeges vonásokban van-
nak meg, és ezek az azonos fogalmű nemzeti lelki alkatbeli tulajdonságok más és más 
formában nyilvánulnak meg a különböző nemzetek társadalmi életének és körülmé-
nyeinek különbsége miatt. Pl. a hazaszeretet, amely már az ókor óta ismeretes, és 
minden nemzetben, de a sovinisztáknál más jelent, mint azoknál a harcosoknál, akik 
saját nemzetük és az emberiség érdekében feláldozták magukat. Az olyan nemzetnek, 
amely állandóan idegen uralom alatt él, a nemzeti lelki alkata másképp reagál a nemzeti 
szabadságra, a függetlenségre, mint az illető elnyomó nemzet rossz erőié. A fenti fejte-
getéseink alapján azt a következtetést vonhatnánk le, hogy van saját nemzeti lelki 
alkata minden nemzetnek, de az más-más formában jelentkezik. 

Tulajdonképpen a nemzeti lelki alkatnak mi a viszonya a nemzeti jelleghez? Nguyen 
Hong Phong szerint a nemzeti lelki alkat és a nemzeti jelleg között nincs különbség. 
Véleményünk szerint nem lehet egynek tekinteni őket, bár mindkét kategória megegye-
zik abban, hogy szintén az adott nemzetnek a sajátosságai, és szoros kapcsolatban 
vannak egymással. A nemzeti lelki alkatnak mégis szélesebb és általánosabb értelme 
van, csakhogy önmagában korántsem kultúra, még nem hord esztétikai jelleget. Amikor 
kizárólag a nemzeti lelki alkat jelentkezik a kultúrában, a művészeti, irodalmi alkotás-
ban, vagy a nemzeti tulajdonságokban, akkor válnak világosabbá a nemzeti lelki alkat 
sajátosságai. A társadalmi életben a nemzeti lelki alkat a népszokásokban, hiedelmek-
ben, viselkedési módokban, életmódban nyilvánul meg. Viszont a nemzeti lelki alkattal 
szemben a nemzeti jelleg konkrétabb, és esztétikai elemet hordoz. Tulajdonképpen ezen 
utóbbi tendencia az egyediséget akarja felülmúlni, absztrahálni, és ezáltal egyfajta nem-
zet feletti jellemvonássá teszi a nemzeti jelleget. Eszerint egy műalkotásnál a nemzeten 
belüli osztályok jellemvonásainak összességében és az osztályok feletti sajátságok vise-
lésében nyilvánul meg a nemzeti lelki alkat, illetve nemzeti jelleg. Azt hitték, hogy az 
általánosítás módszerével ezen az úton megközelíthető a nemzeti jelleg lényege. Mi úgy 
véljük, ezen az úton nem lehet megközelíteni a nemzeti jelleg mibenlétét, mert az 
irodalmi műalkotás az emberekről szól, az emberek pedig nem misztikus lények, hanem 
társadalmi meghatározottságú konkrét lények, és korhoz, osztályhoz, körülményekhez 
vannak kötve. 
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KÁLMÁN С. GYÖRGY 

SZEMPONTOK AZ IRODALOMTÖRTÉNETÍRÁS 
TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 

1. A következőkben szeretnék bemutatni egy olyan szempontrendszert, amelynek 
segítségével - talán — irodalomtörténeti szövegek vizsgálhatók. Bevezetésként ideiglenes 
és elnagyolt meghatározását adom néhány, a továbbiakban gyakran használt fogalom-
nak. 

Szövegen értem jelek bármely halmazát; mondhatjuk, hogy minden szöveg. Jel 
mindaz, ami a befogadó számára jelentéssel bír. Kontextus mindaz, amihez képest a 
befogadó a szöveget olvassa, a kontextus a befogadó tudatában van. Az olvasás egyúttal 
értelmezés is; az értelmezés speciális esete az explicit értelmezés. A természetes nyelvi 
szövegek mindig egy másik szövegnek, a „világ szövegének" egy olvasatát adják; ebben 
az értelemben egy másik szöveg megértésének-értelmezésének dokumentumai. Az olva-
sók (befogadók) a szövegeknek különböző rétegeit tárják föl (értik meg) a megértés-
értelmezés folyamán, annak megfelelően, hogy a szöveget más és más kontextusokkal 
más és más konvenciók szerint hozzák összefüggésbe. Kontextus nélkül nincs olvasás 
(befogadás), s az olvasás nem más, mint a szöveg vonatkoztatása a kontextusra, a 
szöveg elhelyezése a kontextus vonatkoztatási hálóján, bizonyos (társadalmilag meghatá-
rozott) konvenciók szerint. 

Az a látszat keletkezhet, hogy hóbortosán tágra szabom a fogalmak terjedelmét. A 
mindennapi érintkezésben szövegen csak a természetes nyelvi megnyilatkozásokat szok-
tuk érteni; kontextuson pedig a természetes nyelvi megnyilatkozásoknak vagy nyelvi 
környezetét, vagy pedig az utalt tárgyi környezetet. A fenti meghatározássor apologe-
tikája nem ennek a dolgozatnak a feladata; csak remélhetem, hogy a következőkben 
éppen ezek a tág kategóriák bizonyulnak hasznosnak. 

Az irodalomtörténetírás különleges helyet foglal el a szövegek rendszerében, hiszen 
természetes nyelvi szöveg egy természetes nyelvi szöveg olvasatáról. Az itt következő 
szempontok nemcsak a szó szigorú értelmében vett irodalomtörténetek elemzésekor 
lehetnek segítségünkre, hanem a „minimál-irodalomtörténetek" — az egyetlen irodalmi 
mű olvasatáról szóló dokumentumok —, valamint a nem profi, „laikus", céhen kívüli 
irodalomértelmezések megközelítésekor is. Itt az irodalomtörténeti és a minimál-iro-
dalomtörténeti szöveg (és másrészt: az irodalomtörténészi és a céhen kívüli szöveg) 
lényegi hasonlóságát feltételezzük. 

Az irodalmi szöveg megértésére vonatkozó alapvető kérdések nagyon durván így 
fogalmazhatók meg: mit ért meg az olvasó, amikor azt állítja, hogy irodalmi müvet ért 
meg; és hogyan teszi ezt? Milyen konvenciókat érvényesít, amikor azt állítja, hogy 
irodalmi mű az, amit értelmez, és milyen konvenciókat érvényesít, amikor irodalmi 
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művet értelmez? Milyen lehetséges konvenciói vannak az értelmezésnek-megértésnek? 
Mitől függ, hogy az olvasó milyen konvenciókat választ? Vagyis: milyen „meta-konven-
ciók" irányítják a konvenciórendszerek közötti választást? (Ez az utóbbi kérdés egyér-
telműen szociologikus megközelítést sugall, már ami az irodalomértelmezés és az iro-
dalomtörténetírás intézményét illeti; de az előbbiektől sem idegen az irodalom intéz-
ményének történeti-társadalmi szemlélete.) 

2. Az irodalomtörténeti szöveg vizsgálatát azzal kell kezdenünk (végletesen és tarthatat-
lanul durván téve föl a kérdést): mit érthetett a szöveg szerzője irodalmon? Miért 
tekinti azt a szöveget, amelyről irodalomtörténeti szöveget ír, irodalomnak? Minek a 
történetét szándékozhatott megírni? 

Számos válasz lehetséges, de az irodalmi szövegek korpusza kijelölésének két szélső-
sége van. 

2.1.1. Vannak olyan szövegek, amelyeket az irodalomtörténész saját korának olvasói 
(vagy az olvasók „mértékadó körei", intézményesen kiemelt értelmezői közösségek stb.) 
irodalmi szövegeknek tekintenek, éspedig azon az alapon, hogy e szövegeknek ezek az 
olvasók bizonyos .jegyeket" tulajdonítanak. Az irodalomtörténeti szövegeknek egyik 
típusa szerint az az irodalom, amit a „mai" (kortársi) olvasók (egy köre) irodalomként 
fogadnak el és be; aminek irodalmiságjegyei „ma" is érvényes konvenciók szerint leol-
vashatók. 

2.7.2. Az olvasók (irodalomtörténeti szövegek) másik típusa függetleníti magát attól, 
hogy saját korában mi számít irodalmi szövegnek, s azon szövegeket olvassa irodalom-
ként, amelyeket annak a kornak („mértékadó") befogadói, amelyben a szöveg keletke-
zett, irodalomként olvastak, irodalomnak tekintettek. 

2.2. Az első típust egynyelvűnek, a másodikat többnyelvűnek lehetne nevezni. A máso-
dik típussal elég sok probléma kapcsolatos. Kérdés, hogy „lefordítható"-e az irodalom 
fogalma az egyik „nyelvről" (kultúráról, konvenciórendszerről) a másikra? Vagyis: le-
het-e ilyen értelemben kontinuus irodalomtörténetet írni? Egyáltalán létezik-e több-
nyelvű olvasás? Nem arról van-e szó, hogy az olvasó egy és csak egy „kulturális 
anyanyelvet" beszél és a többi (elsajátított) „nyelv" csak ehhez képest, mintegy másod-
lagosan létezik? Azután: egy ma már nem érvényes konvenciórendszer esetünkben azt 
jelenti, hogy rekonstruáljuk azokat a konvenciókat, amelyek abban a kultúrában az 
irodalmi szövegre voltak érvényesek. (Mert hiszen annak a kultúrának már nincsenek 
„anyanyelvi beszélői".) Csakhogy mit jelentsen ez a rekonstrukció? Az irodalom létre-
hozójának szándékát kell-e rekonstruálnunk? Vagy az olvasók irodalom-olvasására 
következtessünk-e vissza, arra, hogy mely szövegeket és milyen konvenciók alapján 
tekintettek irodalomnak? A szerzői szándék rekonstruálása még ebben az igen-igen 
általános esetben is („irodalmi szöveget létrehozni") rendkívül kényes dolog. A befo-
gadók olvasásának szempontját pedig — de az alkotókét ugyanúgy — meglehetősen 
ingataggá teszi az a pótszempont, hogy melyik befogadócsoportról, értelmezői közös-
ségről (s így: konvenciórendszerről) van is szó, s hogy ez mennyire volt egységes. 
Feltehető ugyanis, hogy egy adott időben és helyen nemcsak egy „nyelven" (kultúra-
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és konvenció-nyelven) „beszéltek" és olvastak ezek a befogadók. Ráadásul rekonstruk-
ciónkba ismét óhatatlanul belejátszik a „visszavetítés" - a saját kultúra-anyanyelv. 

2.3. Térjünk rá a fentiek gyakorlati (irodalomtörténetírás-elemzési) következményeire. 
Az irodalomtörténet irodalomfogalmának szempontja az elemzésben oly módon hasz-
nosítható, hogy amikor irodalomtörténeti szövegeket vizsgálunk, megnézhetjük: 
— használ-e a szöveg explicit irodalomdefiníciót, s ha igen, 
— ez a saját koráé-e; ha nem, 
— ha más koré, egy bizonyos koré-e (s mely koré), vagy pedig szándéka szerint 

minden megelőző korszak konvenciórendszerét felöleli-e (ilyen általános meghatáro-
zásokra gondoljunk: irodalom az, amit közönsége annak tekint stb.); 

— ha az irodalomtörténeti szöveg nem használ irodalomdefiníciót, vagy konvencióit 
nem teszi explicitté, milyen szövegeket választ? A szöveg megfelel-e az irodalomtör-
ténész saját kora irodalmiság konvencióinak vagy sem? Ha nem, akkor mely kor 
irodalmiság konvencióinak felel meg? 

3. A következő kérdés ekkor rögtön adódik: az a konvenciórendszer, amely a szöveget 
mint irodalmi művet kezeli, milyen jegyeket tulajdonít a szövegnek, amely jegyek tud-
niillik ezt a fajta szöveget más típusú szövegektől elkülönítenék? Mik, magyarán, az 
adott konvenciórendszerben az irodalmiság jegyei? Általában nem várható, hogy erre a 
kérdésre explicit választ kapjunk. Csak annyit tehetünk, hogy megpróbáljuk kihámozni 
az irodalomtörténeti szövegből: az olvasó (az irodalomtörténeti szöveg szerzője) milyen 
kontextusba milyen konvenciók szerint helyezi a szöveget. 

3.1. Kell valami különbséget érzékelnünk azon olvasások-értelmezések között, ha az 
olvasó az Új vizeken járok című szöveget (amelyet irodalmi szövegnek tekint) a Góg és 
Magóg fia vagyok én kezdetű szöveggel, a Megy a juhász a szamáron című szöveggel; 
illetve — másfelől — a szerző betegségével vagy a jelen politikai feladatokkal hozza 
összefüggésbe. Tételezzük fel, hogy képzetes olvasónk konvenciói szerint ez utóbbi 
kettő nem természetes nyelvi szöveg, s nem is irodalmi szöveg, míg az előbbi kettőt 
természetes nyelvi irodalmi szövegként olvassa. Ekkor felállíthatjuk a következő ellen-
tétpárt: 

1. a szöveggel homológ — 2. a szöveggel nem homológ kontextus. 
Amikor tehát szöveget egy vele azonos típusú szövegre vonatkoztatunk (természetes 

nyelvi szöveget természetes nyelvire például), ez az eset megkülönböztetendő attól, 
amikor egy bizonyos típusú szöveget más típusú szöveggel hozunk összefüggésbe (pél-
dául természetes nyelvi szöveget gesztusokkal, tettekkel, tárgyi környezettel). Persze 
külön probléma, csak itt átsiklunk felette, hogy mikor tekintendő és tekinthető két 
szöveg egymással homológnak és mikor „más típusúnak"; hogy vajon két természetes 
nyelvi szöveg egymással homológnak, azonos típusúnak számít-e, ahogyan itt feltételez-
tük. Valószínűnek látszik, hogy ezeket a kérdéseket nem lehet végérvényesen megvála-
szolni, tekintve, hogy minden egyes jeltipológia és szövegtipológia a maga sajátos szem-
pontjait juttatja érvényre. A jelen vizsgálódás szempontjából talán megteszi az is, ha a 
természetes nyelvi szövegeket (vagyis az ezzel a homályos kifejezéssel körülírt szövege-
ket) egymással homológ szövegeknek tekintjük. Nem vesszük figyelembe a szerző azo-
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nosságát, a műfaji és megformálásbeli különbségeket stb. Ellenkező esetben ugyanis 
csakhamar ahhoz a nehéz kérdéshez jutnánk el, hogy — ha Ady és Petőfi versének 
szövegtípusa különbözik — vajon Ady és Petőfi egyazon nyelven írt-e. 

3.2. További különbségtétel lehetséges az 
3. olvasói — 4. szerzői kontextus között. 
Világos ugyan, hogy mindig az olvasó az, aki olvassa a szöveget, s az olvasó szükség-

képpen nem tudja abba a kontextusba (és azok szerint a konvenciók szerint) helyezni 
a szöveget, amely(ek) a szerző tudatában volt(ak). Törekvésként, programként mégis 
elképzelhető, hogy az olvasó rekonstruálja a szerző szándékát, feltárja azokat a szöve-
geket (azokat a természetes nyelvi szövegeket), amelyeket a szerző ismert és amelyek-
hez képest írt (szövegközi olvasás), vagy beleképzeli magát a szerző helyzetébe (feltárja 
a természetes nyelvi és nem természetes nyelvi szövegeket egyaránt — intencionalista 
olvasás). Ezzel ellentétes az az olvasói-értelmezői-irodalomtörténetírói magatartás, amely 
szántszándékkal (például a rekonstrukció hiábavalóságára hivatkozva) szakít a szerzői 
kontextus rekonstrukciójával és például egyfajta aktualizáló álláspontra helyezkedik. Itt 
voltaképpen hasonló problémával kell szembenéznünk, mint az egynyelvűség és a több-
nyelvűség esetében (2.2.): az olvasói kontextusra (konvenciórendszerre, „nyelvre") kon-
centráló olvasó esetleg radikálisan lefordítja a saját, olvasói nyelvére azokat a szövege-
ket, amelyek a szöveg szerzőjének kontextusában szerepeltek vagy szerepelhettek (ame-
lyek a szerzői kontextust alkották vagy alkothatták). Az az olvasó viszont, aki a szerzői 
kontextusra (konvenciókra, „nyelvre") figyel, hamarosan belebonyolódik a szándék 
rekonstruálásának, a szerzői világkép újraalkotásának nehézségeibe, kénytelen ragasz-
kodni azokhoz a szövegekhez (ahhoz a „világhoz"), amelyeket a szerző ismert vagy 
ismerhetett, s erre a bizonyítékok nemegyszer csak igen halványak. 

3.3. A harmadik lehetséges különbségtétel a 
5. szintagmatikus - 6. paradigmatikus kontextus közötti. 
Különbséget láthatunk azon olvasások között, amelyek — egyfelől - a szöveget az 

azt közvetlenül környező szövegekkel vetik össze (természetes nyelviekkel: az Új vize-
ken járok című szöveget például azon szövegekkel, amelyekkel egy kötetben jelent meg, 
amelyekkel egy időben keletkezett stb.; nem természetes nyelviekkel: ugyanezt a szöve-
get a szerző akkori lelkiállapotával, egyéb életrajzi adataival); és azok között, amelyek 
— másfelől - inkább a szöveg típusára, paradigmájára figyelnek: a szöveget nem a 
Jelenlevő", „közeli" szövegekkel, hanem a háttérben meghúzódó paradigmával hozzák 
összefüggésbe. Szem előtt tarthatják például a hagyományt (műfajit, magatartásbe-
,c stb.) és az utóéletet; a keletkezés körülményének előképeit (például: a modernség 

szándékával fellépő költők, a beteg költők, a proletariátus mellett kiálló költők stb.) és 
leszármazását. 

A paradigmatikus szövegekkel való összevetésre a legegyszerűbb példa, amikor egy 
szövegszegmentumot (természetes nyelvi szöveget véve példaként: egy szót, egy mor-
fémát stb.) értelmezünk. Megtehetjük, hogy a szövegbéli szövegkörnyezetet hívjuk segít-
ségül (ez volna a szegmentum szintagmatikus kontextusa), de akkor is mintegy automa-
tikusan elhelyezzük a szegmentumot (például: a szót) a hasonló morfológiájú, funk-
ciójú, jelentésű szegmentumok jelen nem lévő rendszerében. 
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Be kell ismernem, hogy ez a — Saussure-től és Hjelmslev-től kölcsönzött — kategória-
páros meglehetősen metaforikus és körvonalai korántsem világosak. Könnyen lehet, 
hogy összefüggésbe hozható a diakronikus-szinkronikus megkülönböztetéssel is; ez sem 
válik világossá tétele hasznára. Bizonyos szélső eseteket egy szöveg paradigmatikus, illetve 
szintagmatikus kontextusának illusztrálására kétségkívül ki lehet jelölni, de a kétféle 
kontextus határa - egyelőre — elmosódottnak látszik. 

4. A három, egymást keresztező kategóriapáros kiad egy elég hiányos hálót, amelynek 
csomópontjait most röviden bemutatom és jellemzem. 

4.1. (2 — 3—4 - 6) A szövegnek a szöveggel nem homológ, paradigmatikus kontextusa. 
Ide kell vennünk azt a világot, amit a szöveg az olvasó számára ábrázol, azaz az a világ 
(szöveg), amelyre utal (referál) a szöveg az olvasói kontextushoz képest. Különösen 
fontos az ábrázolt világ kontextusa azon irodalomtörténetek és minimál-irodalomtör-
ténetek esetében, amelyek epikai vagy drámai szöveget választanak tárgyukul. Amikor 
az olvasó a szöveget az ábrázolt világra mint kontextusra vonatkoztatja, megpróbálja 
azt újraábrázolni; ezt a folyamatot az iskolában „a tartalom elmondása" címszó alatt 
tartottuk számon. Ha több irodalomtörténetet és minimál-irodalomtörténetet vetünk 
össze egymással, akkor már közel sem látszik mindegynek, hogy az olvasó(k) (irodalom-
történet-írók) mely szövegek esetében képes(ek), illetve hajlamos(ak) ennek a szempont-
nak jelentőséget tulajdonítani. Megjegyzendő továbbá, hogy lehetséges: csak a mi (mai) 
kultúránkban tetszik triviálisnak és iskolásnak a szövegnek ilyetén kontextusra vonat-
koztatása. Hogy mely olvasás számít vájtfülűnek és mely számít banálisnak, az (meta-)-
konvenciók kérdése. Ma (vagyis: legalább a múlt század közepe óta) egyre gyakrabban 
kerülünk szembe olyan szövegekkel, amelyek éppen a tárgyalt konvenciót hívják ki, 
kérdőjelezik meg, vagyis azt, hogy az irodalmi szöveg ábrázolt világa könnyűszerrel 
újraábrázolható volna, hogy a szövegnek a vele nem homológ, paradigmatikus kontex-
tusra való vonatkoztatása érvényes konvenció volna. 

4.2. (2 — 5) Figyelhet az olvasó a szövegnek a szöveggel nem homológ, de jelenlevő, 
szintagmatikus kontextusára is. Itt — a fentiek értelmében - két esetet vehetünk figye-
lembe: a kontextus lehet a szerzőé és lehet az olvasóé. 

4.2.1. ( 2 - 4 - 5 ) Könnyen előfordulhat, hogy a szerzői, a szöveggel nem homológ, 
szintagmatikus kontextus magyarázatul szolgál az olvasó számára: például a költő beteg-
sége, a cenzor engedékenysége, az akkori olvasók hazafias lelkesedése stb. Így az olvasó 
összevetheti a szöveget 
— a szerzőt közvetlenül környező világ eseményeivel, állapotával, a szerzőre ható ideo-

lógiákkal, mozgalmakkal, a szerző pszichikai állapotával stb.; 
— a szöveget a szerző korában közvetítő intézményrendszer sajátosságaival: a teijesz-

tés-terjedés akkoriban érvényesülő törvényszerűségeivel, a cenzurális viszonyokkal, a 
konkrét terjesztő mechanizmusok (például kolostorok, szalonok, nyomda, kiadó, 
előadók, rádió stb.) működésével; 

— a szöveget a keletkezés korában befogadó olvasóknak a szerző szándékolta vagy 
valóságos várakozásával, az olvasók konvenciórendszereivel, előítéleteivel, felkészült-
ségével, ideológiai befolyásoltságával stb. 
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4.2.2. (2 — 3 — 5) Másrészt az értelmezésben igen fontos szerepet szokott játszani a 
szöveggel nem homológ, olvasói, szintagmatikus kontextus. Az olvasó így számításba 
veheti 
- az őt (az olvasót) környező világ eseményeit, állapotát, saját pszichikai állapotát stb.; 
- a szöveget hozzá közvetítő intézményrendszer (s a szövegre rakódott értelmezési 

hagyomány) sajátosságait; 
- saját korának befogadóit, ezek általános és specifikus elvárásait stb. 

Ehhez hozzá kell fűzni, hogy a kortárs szerző szövegének esetében nem lesz érdekes 
különbség az olvasó és a szerző szempontjából tekintett intézményrendszer között, sem 
pedig az olvasók befogadási mechanizmusai tekintetében. Ismét fel kell hívnunk a fi-
gyelmet arra (vö. 3.2.), hogy a szerzői kontextus mindig (re)konstruált; természetesen 
semmiféle „közvetlen" és „objektív" tudomásunk nem lehet például a szerző pszichikai 
hogy létéről vagy az olvasói közhangulatról. 

4.3.1. ( 1 — 4 - 5 ) Szokásos módja az értelmezésnek a szöveg összevetése olyan szöve-
gekkel, amelyek a vizsgált szöveggel homológok s azzal szintagmatikus kapcsolatban 
állanak: a kötetben, a ciklusban, az életműben „mellette" vannak, vagy pedig olyan, a 
szöveggel homológ szövegek, amelyeket a vizsgált szöveg parafrazeál, olyan szövegek, 
amelyeket idéz, vagy amelyek bármi módon „hatással voltak" a szövegre (vagy: „hatot-
tak a szerzőre"). Ezeket a szövegeket szokás köztes-szövegnek (intertextus) nevezni. így 
amikor az olvasó a szerző oldaláról vizsgálja a szöveggel homológ, szintagmatikus kon-
textust, akkor felfigyelhet azonosságokra, hasonlóságokra és különbségekre a szöveg 
szerveződésének minden szintjén. Tekintetbe veheti a hangállományt (és rímelést), a 
morfémákat (gyakoriságaikat, típusaikat), a lexikát, a frazeológiát, a szintaxist, a mak-
roszintaxist, a prozódiát és a metrikát stb. Ide tartoznak az összevetések a szerző kor-
társainak szövegeivel, a szerző korában népszerű szövegekkel, a szerző által nagyra 
tartott vagy éppen erősen aláértékelt szövegekkel, valamint azokkal a szövegekkel, 
amelyekre a szerző utal. 

4.3.2. (1 — 3 — 5) Az olvasó-értelmező azonban megteheti (s kérdés, hogy tehet-e 
egyáltalán mást), hogy saját, olvasói szempontjából tekinti a szöveggel homológ, szin-
tagmatikus kontextust; nincs tekintettel arra, hogy a vizsgált szöveg szerzőjét milyen, 
szintagmatikus és a szöveggel homológ kontextus környezete, milyen kontextus lehetett 
a szerzői tudatban. Az összehasonlító irodalomtörténetírás egyik gyakori eljárása éppen 
az, hogy a szöveget az előző pontban felsorolt (és más) szempontok szerint olyan, a 
szöveggel homológ szövegre vonatkoztatja, amely bizonyos értelemben van csak a tár-
gyalt szöveg „mellett" — tudniillik az értelmező-olvasó nézőpontjából —, de a szerzői (a 
szöveggel homológ) kontextusnak bizonyára nem is lehetett részszövege. Két, egymás-
sal homológ szöveg keletkezhetett egyazon időben, hasonlíthatnak egymásra számos 
tekintetben, s ily módon az olvasói kontextusban viszonyuk szintagmatikus, de lehet, 
hogy a szerzői kontextusban nem szerepeltek. 

4.4. (1 — 3—4 — 6) Viszont ha az olvasó olyan szövegeket vesz figyelembe, amelyek a 
vizsgált szöveggel homológok, de nem a vizsgált szöveg „mellett állanak", nem amellé 
rendelődnek, hanem a vizsgált szöveg és a kontextus viszonya paradigmatikus, akkor a 
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4.3.1. pontban felsorolt szempontokat (és másokat) a műfaj, a beszédhelyzet, a kelet-
kezési vagy olvasási körülmény stb. szerint hasonló szövegekkel kapcsolatban érvénye-
sítheti. Összevethet például egy Ady-kötetet egy Gyóni Géza-kötettel, vagy pedig egy 
Tandori-kötettel — attól függően, hogy a szerző oldaláról (1 — 4 - 6), vagy saját, 
olvasói oldaláról (1 — 3 — 6) nézi-e a szöveget. Az olvasó koncentrálhat a szerző 
korának nyelvállapotára (a „nyelv" kifejezés legszélesebb értelmében), de kiindulhat 
abból is: azóta milyen formális és szemantikai paradigmák épültek ki a nyelvben. 

5. Végezetül nem érdektelen belegondolni, hogy mit is csinál az, aki ily módon veszi 
szemügyre az irodalomtörténetírást mint szöveget. Nyilván arra figyel, hogy az iroda-
lomtörténeti szöveg „valamiről szól", „valamit ábrázol"; azaz a szövegnek szintagma-
tikus, a szöveggel nem homológ kontextusával hozza összefüggésbe „a pintért", „a 
szerbantalt", „a spenótot". Ez a kontextus ugyanis (az irodalomtörténeti szövegben 
tárgyalt irodalmi szöveg) nem homológ az irodalomtörténeti szöveggel, ha feltesszük, 
hogy az irodalomtörténetírás mint tevékenység nem irodalmi szöveget eredményez. (Ha 
az irodalmi és az irodalomtörténeti szöveget azonos szövegtípusba soroljuk, akkor az, 
aki az irodalomtörténetírást vizsgálja, az irodalomtörténeti szövegnek szintagmatikus, 
azzal homológ kontextusával hozza összefüggésbe a vizsgált szöveget; szövegközi olva-
sást végez.) 

A fent javasolt szempontokkal tehát csak egy aspektusát vagyunk képesek megra-
gadni az irodalomtörténeti szövegnek, másokat figyelmen kívül hagyunk. Amikor egy 
ilyen hálóban helyezzük el az irodalomtörténeti szöveget, akkor nem töprengünk el 
sem az irodalomtörténetírás paradigmatikus kontextusán, sem pedig az irodalomtörté-
neti szöveggel homológ kontextuson; eljárásunk korlátai nyilvánvalóak, hiszen az iroda-
lomtörténeti szövegnek hagyományához való viszonya vagy nyelvi megformálásának 
sajátosságai távolról sem mellékesek. Megkerüljük azokat a kérdéseket, hogy mely szö-
vegeket tekintünk irodalomtörténetieknek s hogy miért éppen azokat: nem tárjuk fel 
irodalomtörténet-olvasási konvencióinkat. Nem aggályoskodunk, hogy mit értsünk iro-
dalomtörténeten és irodalomtörténetíráson, s hogy van-e a kettő között különbség. 
Nem elmélkedünk az irodalomtörténeti szövegek világképén, történetszemléletén, fejlő-
déskoncepcióján. Ezek azonban igen fontos kérdések, és a válasszal akkor sem marad-
hatunk nyugodt lelkiismerettel adósak, ha elég operatívnak és egyszerűnek véljük az 
irodalomtörténetírás elemzésének fent leírt egyik módszerét. 
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SZÉLES KLÁRA 

ÚJABB KÍSÉRLET EGY MŰELEMZÉS-MODELL FELÁLLÍTÁSÁRA* 

I. 

1. Mi a műalkotás? Mi a műelemzés feladata? 

Mi a műalkotás? Milyen minőségű a műalkotás? Vajon elválasztható-e egymástól ez 
a két kérdés? S akkor, amikor olyan szöveggel állunk szemben, amely művészi alkotás 
igényével jelentkezik, megítélésekor többnyire az elemzés eszközéhez folyamodunk. A 
művek napi kritikája gyakorlatától a szakszerűbb megközelítések különböző fajtáiig és 
szintjeiig hosszú az út. Mégis, a kifejezetten vagy hallgatólagosan felvetett kérdés lénye-
ge hasonló: irodalomnak, műalkotásnak nevezhető-e az olvasott szöveg? „Jó" vagy 
„rossz" műről van-e szó? 1 S voltaképpen minden egyéb kérdés ezután következik. 
Mind az alkotó, mind a befogadó oldaláról másodlagos jelentőségű az, hogy milyen 
műfaji, stilisztikai és egyéb jellegzetességek szerint sorolják be, méltatják vagy bírálják a 
szóban forgó alkotást, ahhoz a fő kérdéshez képest, hogy egyáltalán műalkotásként 
kezelik-e, hogy művészeten belüli létét, minőségét elismerik-e. 

Mi a műelemzés feladata? Leírás vagy értékelés? Az 1968-as verselemző 
szimpoziont többek között ezzel a gondolattal indította el Hankiss Elemér. Úgy látszik, 
hogy ma, másfél évtized múlva is érdemes ezt a kérdést fölvetnünk. Hipotézis csupán 
az, amit szóban és írásban többször vallottunk és vallunk e kérdésről: „. . .egy-egy mű 
részletes analízisre való kiválasztása, ritka kivétellel értékítélet is".2 Ezt a feltevést, 
csakúgy, mint a műelemzések modellizálására vonatkozó kísérletünk lényegét, következ-
tetéseit változatlanul fenntartjuk, s jelenleg továbblépésre törekszünk, a problematika 
más oldalú megközelítésére. 

Idézett kísérletünkben különböző művek különböző módszerekkel történő interpretá-
cióit modelláltunk. Most, itt, tágítjuk az összefüggésrendszer körvonalainak keresését, a 
következő szempontok alapján: 

1. A műelemzés rangja, súlya többször változott az elmúlt időszak során, de úgy vél-
jük, hogy változatlanul időtálló az a felfogás, amelyet például Gérard Genette így fejez ki: 
„. . . rendszeralkotás csak indukcióval lehetséges, szépirodalmi alkotások széles körű is-
meretét és elemzését követeli meg".3 Azok táborába állunk, akik úgy vélik, hogy nem 
haszon nélkül való, sőt, nélkülözhetetlen az, hogy „konkrét szövegek" (itt: művek) belső 

* L. Kísérlet egy műelemzés-modeU felállítására, Fii. Közi. 1972/1-2. 1 3 0 - 1 4 6 . 
'Ju. M. Lotmannál szerepel ez a kérdés. Analiza poéticseszkovo texta - struktura sztiha. Lenin-

grád, 1972. Egy fejezet alcíme: A „jó" és a „rossz" vers. Magyarul hivatkozik rá Hoppal Mihály, a 
Szöveg, modell, típus (Bp. 1973) szerkesztó'i utószavában. 394. 

2Széles Klára: Kísérlet egy műelemzés-modell felállítására. Fii. Közi. 1972(1 -2 . ) 132. 
3Gérard Genette: Figures, III., fordította, idézi: Szegedy-Maszák Mihály. Helikon, 1973(2-3. ) 

394. 
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viszonyaiból induljunk ki, s nem a nyelv, a kód lehetőségeiből; illetve, hogy ne az osztá-
lyozással kezdjük, elveinket ne kívülről vigyük be a vizsgált anyagba, hanem annak,,leg-
belső lényegéből" vonjuk ki azokat.4 

2. Fenti alapelv kiemelése azt is elárulja, hogy a műelemzést nem önmagában tekintjük 
fontosnak, hanem azokhoz csatlakozunk, akik az interpretációt a rendszeralkotás igényé-
vel kapcsolják össze. Azaz: egyedi művek egyedi sajátosságainak felderítését nem tekintik 
távolállónak a mű általános érvényű szabályszerűségeinek kutatásától. Akik azzal a kifeje-
zett, vagy hallgatólagos törekvéssel elemeznek, hogy hozzájáruljanak ahhoz: a művekkel 
való foglalkozás tudományos igényűvé növekedhessen, például a legbelsőbb szabályszerű-
ségek követésének, ellesésének útján.5 

3. Mindezeken belül, a kutatásoknak abban az irányában véljük felfedezni a mű belső 
lényegéből, legbelsőbb viszonyaiból elvonható elvek lehetőségét, a művészi természettől 
nem idegen rendszeralkotást, amely szerint: „ . . . (a) formai elemzés bizonyos ponton 
megköveteli az átmenetet a diakróniaba".6 Sőt, azt valljuk, hogy ez az átmenet már eleve 
benne rejlik a mindenkori mű alaptermészetében, s ennélfogva a mindenkori műinterpre-

4Josephine Miles: A stílus mint stílus. In: Literary Style: A Symposium, London-New York, 
1971. Ed. Seymour Chatman. Vö. VL Propp: A mese morfológiája. Bp. 1975. 1 4 - 1 5 . 

s Lényegében ezt az elvet vallja Lucien Goldmann, amikor a műalkotást „valamely világlátás ki-
fejezó'déseként" kezeli, s ugyanakkor a világlátás, mint fogalmi munkaeszköz segítségével bontja ki a 
tanulmányozott művekbó'l a lényegeset, továbbá a részelemek jelentését a mű egységében. (L. A 
rejtó'zködó' Isten, ford.: Pó'dör László. Bp. 1977. 41. 

Az „. . .egyes szöveg csak olyan folyamodvány, amely módot ad arra, hogy az irodalom sajátos-
ságait leírhassuk". „Poétika és interpretáció p a r e x c e l l e n c e egymást kiegészítő' kapcsolat-
ban állnak. A poétikáról való minden olyan elmélkedés, amelyet nem táplál meglévő művekre vo-
natkozó megfigyelés, meddőnek és hatástalannak bizonyul." — így vélekedik Tzvetan Todorov: Poé-
tique, Paris, Seuil, 1973. Vö. Vigh Árpád: A poétika meghatározása. Helikon, 1976(4.) 644., vala-
mint T. Todorov: Grammaire du Décameron. Hague-Paris, 1969. 

Hasonló értelemben idézi fel Zdenko Skreb a müközpontúság alapelveit, melyek szerint: „a köl-
tői műalkotásnak az irodalomkutatás centrális tárgyává tétele azt a követelményt is magában foglal-
ja, hogy számos igen különböző jelentéssik metszéspontját, állandóan táguló koncentrikus kérdés-
körök hosszú sorának a középpontját lássuk benne". (Die Wissenschaftlichkeit der Literaturfor-
schung. In: Zur Kritik literaturwissenschaftlicher Methodologie. Frankdurt am Main, 1973. 9 - 5 0 . 
Fordította: Bonyhai Gábor, Helikon, 1976(4.) 500. (Kiemelések: Sz. K.) 

6 Gérard Genette: i. h. 394. Vö. időrendben, R. Jacobson és Ju. Tinyanov 1928-as közös dolgoza-
tával, amely „. . . az irodalomnak a többi történelmi sorokkal alkotott kapcsolataidnak elemzésére 
szólít fel; Manfred Kridl elgondolásával (1933), mely szerint a „mű egyes elemei értékének és 
művészi funkciójának megvilágítását" össze kell kapcsolni a következő, a történeti lépéssel, „a mű 
valamiféle elhelyezésével. . . egy bizonyos egységben". Jan Mukafovsky 1936-ban ír arról, hogy 
„ . . . a műalkotás autonómiája és benne az esztétikai érték és funkció uralma nem abban áll, hogy 
megszünteti a kapcsolatot a műalkotás és a természeti és társadalmi valóság között, hanem ellen-
kezőleg abból, hogy azt állandóan megújítja". (R. Jacobson -Ju. Tinyanov: Problémy izucsenija 
literatury i jazyka, Novyj Lef, 1928. N. 12.; Manfred Kridl: Przelom w metodyce badan literackich, 
Przeglad Wspólczesny, 1933. 130. sz. 1/70.; Jan Mukáiovsky: Estetické funkce, norma a hodnota 
jako sociálni fakty, 1936. Mindezekről 1. Nyirő Lajos, Bojtár Endre, Sziklay László alapvető tanul-
mányait. In: Tanulmányok a XX. századi irodalomtudomány irányzatairól, Bp. 1970.). 

Mindezt megelőzően, már 1924-ben M. M. Bahtyin így ír: Az (irodalmi) „ . . . jelenség csak abban 
az esetben nem marad meddő, csupasz tény, . . . ha e konkrét rendszerszerűségében, azaz az egy-
séges kultúrához való közvetlen viszonyában s irányultságában szemlélhetjük,. . . " (L. A szó esztéti-
kája, ford.: Könczöl Csaba, Bp. 1976. 13.) 

2 295 



tációk egy részében is. Minél jobb mú minél jobb megközelítésével találkozunk, annál 
inkább. Még a leghagyományosabb, netán impresszionista, vagy költői jellegű elemzések is 
— ha ezek egy-egy mű legelidegeníthetetlenebb lényegéhez, conditio sine qua non-jához 
közelednek bizonyos sikerrel —, hipotézisünk szerint óhatatlanul tartalmazzák ezt, a 
szinkróniából diakróniába átlépő mozzanatot. Természetesen a tudatosság, az absztra-
hálás, a mozzanat kibontakozása különböző fokán. 

4. Mindemellett, elsősorban egy bizonyos kutatási irányhoz csatlakozunk: a Ferdinand 
de Saussure nézeteit előzménynek tekintő, majd az orosz formalista iskolából kiágazó, 
prágai (J. Mukarovsky), lengyel integrális iskola (Manfred Kridl) s folytatásaik (történeti 
poétika, tartui műhely stb.) tendenciáihoz. Példatárunkban mégis arra törekszünk, hogy 
ne szorítkozzunk az ide tartozó elemzésekre. Célunk az, hogy a nem-programszerű inter-
pretációkon belül is felderüljön, kidomborodjon az az akart-akaratlan alaptermészet, 
amely — vélekedésünk szerint — a vállalkozások objektív valóságtartalmára, végső fokon a 
vizsgált anyag: a mű objektív lényegéből következő evidenciákra vezethető vissza. 

5. Hipotézisünk s egyik kiindulópontunk az, hogy akár hagyományos, akár „modern" 
verselemzésről van szó; akár nyelvészeti, fonetikai, szemantikai vagy egyéb kombinált 
módszerekkel megy végbe a tüzetes, vagy kevésbé tüzetes műinterpretáció — sőt, akár 
kifejezett módszerek nélkül, a költői, egyéni érzékenység benyomásait követve —, minden 
esetben, tudatosan vagy öntudatlanul, a műelemzés alkalmazkodik a mű belső (vagy 
bizonyos, netán vélt belső) végső fokon tárgyi szabályszerűségeihez. Természetesen a 
felismerés, vagy fel-nem-ismerés, s az alkalmazkodás a legkülönbözőbb fokokon lehet 
sikeres, vagy sikertelen. E foktól függően, illetve ennek megfelelően a műelemzés tükrözi 
a mű belső szabályszerűségeit, pontosabban: aktívan tükrözi. Azaz: a mű létmódjáról saját 
— a műelemzés — létmódjában vall. S ismét: minél jobb mű minél jobb interpretációjáról 
van szó, annál frappánsabban nyomon követhető ez a feltételezés. Ugy véljük, hogy ez a 
gondolat jelen van több, különböző műelemző elméleti fejtegetéseiben is. Két kutató erre 
valló kifejezésére hivatkozunk csak itt, beágyazva azokat jelenlegi állításunk kontextu-
sába: a jó mű jó elemzésének lényege, „imitációs aktivitása", illetve különböző fajta 
áttételeken át is érvényesülő „funkcionális analógiája" a művel.7 Leegyszerűsítve nevez-
hetjük ezt így: a jó mű jó elemzése valamilyen (speciális) módon egy húron pendül a 
művel, annak is a specifikumával, a művet művé tevő momentumával. Éppen ebben véljük 
felfedezni műelemzés és rendszeralkotás összefüggésének, e lehetőségnek reális, tárgyi 
alapját. 

II. Mü és műelemzés összefüggése 

Mivel a műelemzés önmagában is absztrakciós folyamat, veszélye lehet a spekuláció, a 
kiindulópontot jelentő tényéktől való eltávolodás. Különösen vonatkozhat ez a veszély az 
elemzések elemzésének kísérletére. Ez is oka annak, hogy a továbbiakban igyekszünk 
minden állítást, következtetést minél gazdagabb, s minél jobban követhető példatárral 
szemléltetni. Előre hangsúlyoznunk kell: a gondolatmenet nemcsak — s főként, nem 
elsősorban — a majd felsorolt, taglalt, táblázatokba foglalt műelemzések alapján született. 
Jóval szélesebb körű vizsgálat, nagyobb mennyiségű anyag, több elemzés, tapasztalat e 

1R. Barthes, illetve Ju. M. Lotman kifejezése. 
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tanulmány indítéka.8 Az itt szereplő példáknál arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint 
minél többféle módszert képviseljen az áttekinthető mennyiséget tartalmazó összeállí-
tásunk. Többszörös válogatás után is óhatatlanul esetlegesnek, hézagosnak látható ez a 
lista. Hangsúlyozni szeretnénk: nem a példák adott mivoltán, hanem az adottságaikon 
belül megnyilvánuló közös szabályszerűségeken van a nyomaték. Tehát minél jobban 
bővíthetőnek, behelyettesíthetőnek bizonyulnak, annál inkább sikerül közel jutnunk cé-
lunkhoz. 

Elsőként mű és műelemzés — feltételezett - közös kötöttségeit nézzük meg közelebb-
ről. 

II/l. Kiválasztás 

A műelemző éppúgy, mint a költő, eleve tisztában van azzal, hogy művének, illetve 
elemzésének tárgya és eszköze egyaránt az elvileg végtelen lehetőségeknek általa kiválasz-
tott, körülhatárolt, kitüntetett — egyike. 

Ez a kiválasztás, miközben látszólag teljesen tetszőleges, valójában mégis bizonyos, 
hallgatólagos kötöttségeknek engedelmeskedik. Azaz: egy mű alkotója, avagy elemzője 
egyaránt, elvben bármikor, bármilyen témát, anyagot — s ehhez kifejezési eszközt, mód-
szert választhat. Valójában viszont választása — akarva-akaratlanul — és éppen minősége 
mértéke szerint — magában hordoz, megtestesít külső, illetve belső kötelmeket. Ezek 
közül kettőt emelünk ki. 

H/l/a. A kor szerepe a kiválasztásban 

Az egyik fontos tényező, amelyik tudatosan vagy öntudatlanul jelentékeny szerepet 
játszik a kiválasztás irányultságában, irányításában: a korszak, amelyben a műalkotás, 
műelemzés megszületik. Azaz, bizonyos korokban bizonyos témák, tárgyak, illetve meg-
jelenítési (elemzési) módszerek előnyben részesülnek. Ügy véljük, ez a jelenség tükröződik 
például egy meghatározott időszak költői gyakorlatának és költészetelméletének párhu-
zamában; ahogyan pl. V. V. Ivanov megfigyeli: „ . . . Cvetajeva és Paszternak verseinek 
ritmusa a gyakorlatban egybeesett a Bjelij által megfogalmazott elméleti alapelvekkel". 
Általános érvényű kérdésfelvetése is a kiemelt jelenségre utal: „Érdekes kutatási téma 
lenne a poétika és a nyelvészet fejlődésének a költészet fejlődésével párhuzamos vizsgá-
lata: . . .", — s a felhozott példa: „ . . . a grammatikailag helyes, de szemantikailag szokat-
lan mondatok vizsgálata a modern nyelvészetben, összevetve őket a költészet hasonló 
kísérleteivel".9 

Ugyancsak ez a fajta, a saját korszakból fakadó elfogultság érvényesül akkor is, amikor 
egy-egy időszak művészi, művészetelméleti irányának képviselői saját érdeklődésük, látás-
módjuk, értéktudatuk szerint fedezik fel maguknak a múltat, a hagyományt; bizonyos-

8 Vö. A modern líra születéséről (Arthur Rimbaud) Fii. Közi. 1970(3-4.) 130-146 . ; A modern 
magyar líra születéséről (kandidátusi értekezés, 1970-72.); Reviczky Gyula poétikája és az új 

magyar líra, Bp. 1976. L. utóbbiakban közölt bibliográfiát, életmű- és műelemzésekre vonatkozó 
adatokat. 

' V. V. Ivanov: Egzakt módszerek az irodalomtudományban. Helikon, 1976(4.) 625. I. 6. sz. láb-
jegyzet, illetve: 629.1. 26. sz. lábjegyzet, ford.: Gránicz István. 
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fajta szerzőket, műveket, stílusjegyeket emelnek előtérbe, ezzel tulajdonképpen saját 
törekvéseik elődeit, rokonait keresik fel és találják meg. így állítják előtérbe a szürrealis-
ták Lautréamont-'., A. E. Poe-t, Hieronymus Bosch-t; az egzisztencialisták Hölderlint, 
Kírkegaard-t, F. Kafkát. Művészetelméletek, műelemzések vonatkozásában példának te-
kinthetjük akár a közelmúlt irodalomelméleti irányzatainak egyikét, a New Criticism-et. 
Interpretációinak, utalásainak előszeretettel kezelt darabjai közé tartozik Coleridge: Kuh-
la Khanja, Ancient Mariner-je; avagy a „metafizikus költők" versei; Shelley neves ódája 
pedig szinte fogalommá lett, mint a sokat idézett „Well-Wrought Urn" bázisa.10 Vala-
mennyi felsorolt műben fellelhetők az általuk elsődlegesen méltányolt vonások: diszparát 
elemek ötvözése, illetve amorf, ellentétes elemek szintetizálása, avagy „intenzió" és „ex-
tenzió" egysége, a „tartalmasság" és „terjedelem" közös feszültségének megléte értel-
mében.1 1 Mindezek a karakterjegyek megfelelnek az elméletírók, elemzők saját időszaká-
ban született művek — például T. S. Eliot, E. Pound stb. versei — jellegezetességeinek. 
Hasonló jelenségeket figyelhetünk meg a tartui iskola műelemzéseinél. Itt főként A. Blok, 
Oszip Mandelstam, Paszternák, Ahmatova alkotásainak elmélyült, sokoldalú analíziseivel, 
az „akmeisták" tevékenységének taglalásaival találkozunk.12 

Az elméletíró, műelemző tehát tetszése, ízlése szerint, szabadon választja meg akár 
korabeli, akár múltból való példáit, mégis választásában, figyelme irányában kimondat-
lanul is jelen van, ott munkál a saját korszakából fakadó indíttatás, irányulás. Sőt, feltevé-
sünk szerint, minél időtállóbb, lényeget felmutatóbb egy-egy interpretáció, annál fokozot-
tabban magában hordja ezt a — közvetlen, vagy közvetett, nyílt vagy mélyre rejtett stb. 
— jelenkorára vonatkozást. 

II/1/b. Tárgy és eszköz kiválasztásának kölcsönviszonya 

Mű és műelemzés közös kötöttségei közül másodikként a látszólag szintén teljesen 
szabad egyéni tetszésre bízott: tárgy (téma)- és eszközválasztást emeljük ki. Vajon igaz-e 
az, hogy a kijelölt téma (tárgy), s az igénybe vett eszköztár, módszer óhatatlanul, kölcsö-
nösen befolyásolja, korlátozza, irányítja egymást? 

Műalkotások esetében általánosan elfogadott ténynek tekinthető az, hogy bizonyos 
korokban bizonyos műfaj(ok) bizonyos témá(ka)t, bizonyos verselésmód(ok)at, dikciót, 
szókincset stb. tételeznek fel, kívánnak meg. (Például az óda csak bizonyos korszakokban 
bukkan fel, s feltétlenül igényli a magasztos tárgyat, fenséges hangvételt, meghatározott 
verselési fajtákat.) 

Műelemzések esetében érvényesül-e, s ha igen, miként érvényesül hasonló szabály-
szerűség? 

1 °Vö. Kenneth Burke: Language as Symbolic Action. Los Angeles, 1966.; T. S. Eliot: Selected 
Essays. London, 1951.; W. K. Wimsatt-Beardsley: The Verbal Icon. Louisville, Kentucky, 1954. stb. 
Cleanth Brooks: The Well-Wrought Urn, 1947. 

1 lT. S. Eliot i. m.; Cleanth Brooks: Modern Poetry and the Tradition, 1939., Irony as a Prin-
ciple of Structure. In: Literary Opinion in America, I. 740.; Allen Tate: The Man of Letters in the 
Modern World,New York, 1955. 

1 2 L. Russian Literature Mandelstam, és Akmeizmus különszámait (1972/2.; 1974/8., Z. G. Mine: 
Blok-szemináriumainak anyaga (Tartu, 1965, 1969, 1973, 1975.) L. A. Foster: Szlávik poétik, 
Mouton, 1973. 
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Különböző típusú interpretációk egymás mellé helyezése, gondos megfigyelése nyo-
mán tanúi lehetünk annak, hogy akár egy bizonyos, konkrét műből, annak belső megfele-
léseiből indul ki egy-egy műelemző; akár pedig bizonyos módszer bemutatásához, illuszt-
rálásához keres megfelelő példát: előbb-utóbb, kisebb vagy nagyobb mértékben, a mű az 
elemzési módszerre, illetve a módszer a mű feltárására lesz hatással. S ezen az általános 
elven belül is fokozatokat különböztethetünk meg: a kiválasztott mű és a kiválasztott 
módszer egymáshoz illésének fokozatait. Leegyszerűsítve: „ . . . sokatmondó, alapos, jó 
elemzés általában a sokatmondó, jó mű elemzése lehet. Pontosabban: minél közelebb áll 
egy alkotás a remekműhöz, annál messzebbmenő, ugyanakkor annál evidensebb, önként 
kínálkozóbb következtetéssor épülhet rá, annál szisztematikusabb, s rendszerében annál 
több felfedezést rejtő, metodikát gazdagító mozzanatra bukkan az interpretáló folyamat. 
Az okot R. Ingarden fogalmazza meg kitűnően."1 3 Az idézett mondatokban nincs szó 
mű és műelemző módszer összeilléséről, de úgy véljük, hogy az eljárás hangsúlyozott 
szisztematikussága, rendszerszerűsége, önelvűsége feltételezi tárgy és eszköz egymással 
adekvát voltát; hogy az interpretáció nyomatékos rendszerszerűsége csakis tárgy és eszköz 
egymáshoz illése következményeként jön létre. 

Lássuk a valóságos példákat. Elsőként szélsőséges változatokra hivatkozunk. Táblá-
zatba foglalt példatárunkban nem szerepel kifejezetten matematikai módszerekkel kísérle-
tező műelemzés. De bőven találhatunk ilyent a poétikai, szemiotikai stb. szaklapokban. 
Közülük - mintegy szúrópróbaként - emeljük ki a torontói egyetem matematika és 
nyelvészet professzorának: Barron Brainerd-nek egy Shakespeare-szonett elemzését.14 

Alkalmas például kínálkozik annak az esetnek a szemléltetésére, amikor a módszerhez 
választott a mű mint illusztráció; s amikor az eszköztár, a kód (itt a „theory of graphs", s 
a „topology") mintha maga alá gyűrné a szonett sokszólamú varázsát, a „Being your 
slave . . . " (Rabszolgád vagyok . . .) eleven, pszichikai mélységeket fölkavaró, elementáris 
szuggesztióját. Ugyanakkor éppen a mű, a szonett művészi remekbe szabottsága az, amely 
lehetővé teszi, lényegében inspirálja az interpretátort, hogy segítségével kísérelje meg 
számszerű egzaktsággal, grafikonnal láthatóvá tenni az alkotás koherenciáját. Azt, amit 
lehet „klasszikus tökélynek", „nagyszerűdnek stb. nevezni, de amit ezek a jelzők önma-
gukban nem tesznek ellenőrizhetővé. A műelemzések típusainak másik véglete lehet az, 
amikor olyannyira a mű bűvölete uralkodik elsődlegesen, hogy szinte ünneprontásszámba 
mehet „módszerről", „kódról" beszélni. Amikor az újraélés intenzitása szinte elfelejteti, 
alig-érzékelhetővé teszi az alkalmazott eszközök jelenlétét. Erre lehet példa a táblázatunk-

>3Sz.K.: Kísérlet egy műelemzés-modell felállítására, i. h. 132. Az R. Ingarden-hivatkozás: 
„. . . vannak jó és rossz irodalmi műalkotások, olyanok, amelyeknek valóban van különleges struktú-
rájuk, mely igazi műalkotásokká . . . teszi őket, műalkotások tehát, amelyeket belső kompakt fel-
építésük tüntet ki, ahol semmit sem lehet elhagyni, s ahol az egyes elemek megváltoztatása a többi 
elem megváltoztatását is maga után v o n j a . . . " s „. . . vannak olyan műalkotások, amelyeknek fel-
építése meglehetősen laza, ahol hiányzik a felépítésnek, az elemek belső összekapcsoltságának a 
kompaktsága s melyeknek különböző elemei nélkülözhetők abban az értelemben, hogy elhagyhatók 
lennének, anélkül, hogy ezzel az esztétikai értékminó'ségek polifóniájában bármi is megváltozna". 
(Értékek, normák és struktúrák R. Wellek szerint, Helikon, 1968/1. Ford.: Bonyhai Gábor.) 

14Barron Brainerd: Graphs, topology and text, Poetics, 1977 (március) 1 - 1 4 . Shakespeare LVII. 
szonettjével foglalkozik. 
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ban is szereplő Martinkó András, illetve Németh G. Béla által elemzett Berzsenyi-, illetve 
Balassi-költemény. (L. 1. táblázat VIII. X. sz.).15 

S ha a módszer előtérben állásakor a mű belső törvényeinek jelenlétére hívtuk fel a 
figyelmet, s az alkotás varázsának uralkodó szerepe esetében pedig a háttérbe húzódó, 
metodikai apparátusra, — akkor a többi műelemzésnél még nyilvánvalóbb tényként ta-
pasztalhatjuk a kiválasztott tárgy (a mű) és alkalmazott eszközök kölcsönös egymástól 
való függését. Vajon Fónagy Ivánnak eszébe jut-e, hogy egy olyan költő versét vegye 
tüzetes fonostilisztikai vizsgálat alá, akinek a saját, élőszóval történő deklamálása nem 
jelent már önmagában is akusztikai élményt? Vajon Füst Milán rituális fenségü hanghor-
dozásának megörökítése nélkül megszületik-e az Öregség dallamfejtése? (L. 1. táblázat 
III. sz.). V. V. Ivanov műelemzésénél kétségkívül alapvetően ösztönző szerepet játszik a 
Hlebnyikov-versnek az a sajátos felépítésmódja, amelyhez mintegy kulcsként kínálkozik a 
megidézett indiai miniatűr. (1. táblázat, I. sz.). Lötz János számára ragyogóan kézre áll 
József Attila műfaji remeklése, a „sonetti a corona" minden oldalú bravúija. Alkalmas 
arra, hogy felvonultassa a verstechnika ellenpróbáinak ragyogó arzenálját, s végül meg-
toldja mindezt egyéni leleményű szemléltetéssel, a magyar népművészeti motívumokból 
összeállított színes koszorúval (1. táblázat II. sz.). A. K. Zsolkovszkij nem is rejti véka alá, 
hogy azért nagyítja fel Paszternák egyetlen költői szavát, az „ablak"-ot, mert ez egye-
síti azokat a funkciókat, amelyek az egész költői világ számára lényegesnek bizonyul-
nak (1. táblázat IV. sz.).16 Josph M. Barone pedig egyértelműen kijelenti, hogy azért 
elemzi Dylan Thomas-nak ezt a versét (a Light Breaks: Fény tör címűt), mert bővelkedik 
metaforikus képekben; mert rövid, s így részletesen taglalható; s mert két részletes jelentés-

I 5 A kiválasztott műelemzések lelőhelyei: 
I. V. V. Ivanov: Sztruktura sztihotvorénija Hlebnyikova „Minja pronoszjat na szlovonüh . . ." 

Trudy po znakovym szisztémám. III. 1967.156-171. Magyarul: Helikon, 1974/2. Ford.: Gránicz 
István. 

II .Lötz János: József Attila szonettkoszorújának szerkezete. (Szonettkoszorú a nyelvről, 
Bp. 1976.) 

III .Fónagy Iván: Füst Milán: öregség - Dallamfejtés. Bp. 1974. 
IV. A. K. Zsolkovszkij: Az „ablak" helye Paszternák költői világában. Ford.: Jónás Erzsébet és 

Mihalovics Árpád, a fordítást ellenőrizte: Papp Ferenc. Helikon, 1977/1. 1 5 2 - 1 6 6 . 
X.Joseph M. Barone: Semantic sets and Dylan Thomas' Light Breaks. Poetics, 1974/10. 

9 7 - 1 2 9 . 
VI. R. Jacobson: Egy Baudelaire-vers mikroszkopikus vizsgálata. (Eredetileg megjelent a Tel 

Quel-ben, 1967.) Magyarul: Hang - Jel - Vers. Bp. 1972. 297-320 . 
VII. Bonyhai Gábor: Egy festészeti és egy zenei forma imitációja Celan Halálfúgájának struktúrá-

jában. Helikon, 1968/3-4 . 5 2 5 - 5 4 4 . 
VIII. Martinkó András: Berzsenyi időszerűsége egy időszerűtlen költeménye tükrében - A 

Fohászkodás körbenjárása. ItK 1977/1. 1 - 2 2 . 
IX. Geoffrey К. Hartmann: Poem and Ideology: A Study of Keats's „To autumn". In: Literary 

Theory and Structure, Mouton, 1973. 305 -330 . 
> ' 

X.Németh G. Béla: A könyörgés artikulációja a reménység jegyében. Üj írás, 1977/4. 1 1 - 2 0 . 
1 6 „Tehát az ablak mint kész tárgy olykor külön-külön, de gyakrabban ilyen vagy olyan 

kombinációkban egyesíti a Paszternák költői világa számára lényeges néhány funkciót: (1) a kontak-
tusét az otthon . . . és a külső világ . . . között, (2) a magasabb szféra témájáét." (A. K. Zsolkov-
szkij: i. h.) 
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1. táblázat 

Elemző,elemzett mű: A műelemzést meghatározó módszer, 
eszköz: 

Az „IMPLIKÁCIÓ" (szóbeli) 
megjelenése: 

I. V. V. Ivanov: Hlebnyikov: 
„Minja pronoszjat na szlo-

vonüh. . ." (Engem 
elefánthordszéken 
hordoznak. . .) 

Nyelvészeti, verstani szövegelemzés, 
.életműbeli, kortörténeti össze-

függések, kultúrtörténeti vonat-
kozás 

II. Lötz János: József A műfaj (sonetti a corona) specifi-
Attila: A kozmosz éneke kumai; szövegkritika, metrikai 

elemzés; vers és ábra - a kettő 
izomorfiája 

III. Fónagy Iván: Füst 
Milán : Öregség 

IV. A. K. Zsolkovszkij : 
Paszternák: „ablak" 

V. Joseph M. Barone: 
Dylan Thomas: Light 
Breaks (Fény tör) 

VI. R. Jacobson: Baude-
laire : Spleen IV. 

VII. Bonyhai Gábor: 
Celan: Todesfuge 
(Halálfuga) 

MII. Martinkó András: 
Berzsenyi Dániel: 
Fohászkodás 

IX. Geoffrey К. Hartmann: 
J. Keats: To Autumn 
(Az őszhöz) 

X. Németh G. Béla: 
Balassi Bálint: 
Adj már csendességet 

Fonostüisztikai elemzés; fiziológiai, 
lélektani, zenei, - fonetika-
laboratóriumi mérések, kísérletek 
alkalmazása; kultúrtörténet 

Szemantikai és lélektani (asszociatív) 
kapcsolatok feltérképezése; az 
egész költői világ, „vüágérzés" 
szerint 

„Semantic sets": jelentéstani 
hálózatok és főbb képzet-
csoportok fölfejtése; két ismert 
interpretációval való párhuzam 

Páros és páratlan versszakok szim-
metrikus megfelelései; mondat-
tani, szerkezeti, hangtani meg -
felelések, bravúrok. 

Zenei és festészeti formák imitációja 
a felépítésmódban; mindezek 
filozófiai, ontológiai háttere 

Keletkezéstörténeti, filológiai, 
eszmetörténeti, műfaji, kor-
stílusbeli, személyes jellegű, 
nyelvi stb. kettősség, s ennek 
egysége 

Exegezis és irodalomtörténet; 
műfajtörténeti és ideológiai 
kapcsolat; Az epiphanikus, 
„keleti" modell meghaladása 

Nyelvi-lélektani, tudattörténeti, 
(kultúrtörténeti) összefüggések; 
- a lelki, élettani sorshelyzet: 
egyediben történelmi jeti. 

„az elemek finom egymásba-
fonódása" (a vers nyelvi és 
szemantikai szintjén; kap-
csolat Indiával) 

„átindázás" 
„izomorfia" 
„izomorfizmus" 

„versdallam": mint egy-
szerű dallamsémák 
integrációja; a hang: mint 
a tudatelőttes szintről 
tudósítás 

a P. „költői világa számára 
lényeges funkciók egyesí-
tése" különböző 
kombinációkban 

A szemantikai hálózatok 
egymást átfedései; 
hasonlóság a különböző 
interpretációk között. 

„fonoszemantikai kereszte-
ződések" pl. „tükör-
szimmetriák", a „paro-
nimiák" jelensége. 

,.szólamok" szövevénye; külö-
nösen a IV. szakasz „Ent-
führung" jellege 

A vers alapvetően két réte-
gének egyedi szintézise; 
többértelmű, művészi 
integráció 

A mű, mint „geschichtlicher 
Stundenschlag" történel-
mi óraütés, specifikusan. 

„A könyörgés artikulációja", 
mint magatartás, sors-
és történelmi helyzet talál-
kozása 
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magyarázata rendelkezésünkre áll.17 (1. táblázat V. sz.). R. Jacobson magától a költőtől 
idézi mottóját: „A nyelvtan is, a száraz nyelvtan is valamiféle lélekidéző varázslattá vá-
lik;" E gondolat jegyében viszi végig a „legszárazabb", de igen mélyreható, túlnyomó-
részt grammatikai, verstani természetű interpretációját (1. táblázat VI. sz.). Celan: Todes-
fuge című remeke már elnevezésében is buzdíthat zenei párhuzamra, amelyet Bonyhai 
Gábor nemcsak felhasznál, hanem úgy bővít ki és mélyít el festészeti analógiák révén is, 
hogy mindkét irányban a lényegében történelmi vonatkozás, s a különböző korszakok, 
műformák mögött rejlő általánosabb — általa „műalkotásontológiai"-nak nevezett — 
funkciók válnak hangsúlyossá (1. táblázat VII. sz.). Geoffrey К. Hartmann Keats-elemzése 
jó példája lehet az irodalmi exegesis és irodalomtörténet közötti kapcsolat egy speciális, 
angol—amerikai felfogásának, s egyéni kísérletének, több más művében is megtalálható 
koncepció szerint.18 Egyetlen Keats-óda (To Autumn) árnyalt bemutatása nála olyan 
műfajtörténeti változás felnagyításának lesz mintája, amely az irodalomtörténeten belül 
kiemelt „történelmi pillanatot" képvisel. Ezt legközvetlenebbül nemzeti, ideológiai tölte-
tében ragadja meg. Tudatosan hivatkozik Adorno „geschichtlicher Stundenschlag"-
fogalmára, arra a szemléletre, amely szerint egy-egy mű a történelem idejét mutatja. Keats 
költészetét így a költői képzelet, s annak speciális áttételei történetében létező történelmi 
eseménynek tekinti. A kiemelt ódát pedig egy angol, „Hesperian" (Nyugati) modell meg-
testesítőjeként kezeli, amely meghaladja az „Eastern" (Keleti, vagy epiphanikus) modellt 
s egyben tudatot, valamint a szublimált vers hagyományos tipusát is, kiváltságos szerepet 
tölt be (1. táblázat IX. sz.). 

Végezetül, Martinkó András és Németh G. Béla interpretációi mű és műelemzés közös 
kötöttségeinek, a kiválasztott tárgy és eszköz kölcsönviszonyának mintegy szintetizáló 
áttekintéséhez segítenek. Mindkét műelemzésnél tapasztalhatjuk, hogy egymásba kap-
csolódó fogaskerékrendszerként ragadja meg és viszi tovább a műalkotás a maga-dik-
tálta módszerkombináció létrehívását, egyben lépéssorozatot; illetve az alkalmazott néző-
pontok, s eszközeik a költemény autentikusságának egyre mélyebb feltárulását. 

II/2. Rész(let) és egész 

Egy-egy mű alkotója vagy elemzője témája, tárgya kiválasztásával egy rész(let)et emel 
ki az egészből, egy cseppet a lehetőségek tengeréből. Műelemzéspéldáink többségénél 
egy-egy mű képviseli ezt a részletet (1. 1. táblázat I—II, V-X. ) . De arra is találunk példát, 
hogy ez a kiválasztott rész egy egész műnél kisebb egység. Akár Zsolkovszkij vizsgálata 
csupán egyetlen költői szóra (Paszternák „ablak" szavára) korlátozódik; avagy Fónagy 
Iván elmélyült analízise hangsúlyozottan a Füst Milán-vers egyetlen aspektusát világítja át 
sokoldalúan: a költemény eleven hangzását. Ezek szerint tehát a kiemelt részlet lehet egy 
mű, de lehet csak egy mű-elem (1. szó), vagy egy mű-réteg (hangzás-réteg) is? 

Szónoki a kérdés, részünkről szándékos a különbségek hangsúlyozása. Hiszen, köze-
lebbről vizsgálva - akár példáinkat — arra figyelhetünk föl, hogy akár egyetlen műelem, 

1 7Jacob Korg: Dylan Thomas, New York, 1965. és Marshall Stearns: An Analysis of „Light 
Breaks" appendixed to Henry Treece, New York, 1956. 

1 8 V ö . Geoffrey К. Hartmann: Beyond Formalism, 1970.; The Fate of Reading and Other 
Essays, Chicago Press, 1975. 
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akár a mű egy rétege kiválasztása csupán kiemelt aspektusa egy - egész életművet behá-
lózó — rendszer fölfejtésének. Fónagy Iván könyvvé duzzadó dallamfejtésénél különösen 
szembeötlővé válhat az, hogy a Füst Milán-versnek kijelölt redukciója (a mű hangzására 
koncentrált figyelem), adott pontokon átcsap saját ellentétébe, illetve önmagában hordja 
az összefüggésrendszer kitágulását. Lényegében a kimeríthetetlenségig, azaz a kimeríthe-
tetlensége t sugallva. 

S ha ebből a szemszögből nézzük végig az egy-egy teljes művet középpontba helyező 
elemzéseket, ott is felfigyelhetünk arra a jelenségre, hogy mindegyikük kevesebb is, több 
is egyetlen műalkotás interpretációjánál. Szűkebb is, tágabb is. Csupán utalásként: pl. 
R. Jacobson főként grammatikai és verstani megfigyelésekre szorítkozik az ezernyi egyéb 
lehetőség közül; elsősorban a versszakaszokat, ezen belül is a párosak és páratlanok között 
adódó kapcsolatokat vizsgálja. Mégis, következtetései túlmutatnak a grammatikai, verstani 
hatáskörökön. Egyrészt általában Baudelaire alkotásmódjára vonatkoztathatóak, másrészt 
bizonyos kitekintést nyújtanak az egész korszak irodalmának lényeges vonásaira is. Másik 
példa: Joseph M. Barone kifejezetten csak szemantikai szemszögből világítja meg a Dylan 
Thomas-verset. Mégis, nemcsak általában Dylan Thomas alkotásmódjára utalnak konk-
lúziói, hanem megkockáztatja általában a költői gondolkodásmód és átlagemberi gondol-
kodásmód különbségének megfogalmazását is ennek kapcsán.19 Ugyanakkor a vers két 
másfajta interpretációjával párhuzamot vonva (Jacob Korg, Marshall Stearns elemzései) 
állást foglal a különbözőféle műelemzési módok egymáshoz való viszonya kérdésében is. 

Valamennyi példánk esetében végigkövethetnénk ezt. De tömörítésre törekedve meg-
elégszünk a táblázatainkra való hivatkozással, s egy feltevéssel. Eszerint: bármilyen rész-
(let) bármilyen egészből való kiemeléséről van szó, annál sikeresebbnek (kutatásnál: fel-
használhatóbbnak) bizonyulhat egy-egy akció (mű alkotását vagy elemzését egyaránt 
ennek tekintve), minél inkább egészet, totalitást képvisel Azaz: minél esszenciálisabb, 
minél találatszerúbb a tárgy (egyben: részlet) kiválasztása, annál szélesebb körű, egyete-
mesebb érvényű lehet az általa befogott, illetve általa kisugárzott ható- és hatáskör. 
Például egy mű annál inkább, vagy attól függően válhat jelentékennyé (avagy jelentékeny 
elemzés tárgyává), minél inkább, minél szélesebb körű „egész" (például: korszak, stílus, 
műfaj stb.) sűrített viszonyait felmutatónak bizonyul. 

II/l. Szinkrónia és diakrónia elválaszthatatlansága műben és műelemzésben 

Művek és műelemzések eddig számba vett közös jellegzetességein belül egy lényegesnek 
vélt karakterjegyet emelünk ki. 

Ha közelebbről vizsgáljuk meg a mű (illetve műelemzés) tárgya, kifejezési eszköztára 
kiválasztásának lényegét, azt tapasztaljuk, hogy egyfelől egy bizonyos, térben, időben 
körülhatárolt (avagy körülhatárolható) jelenséget jelez: a kiválasztott tárgyat, témát. Más-
felől pedig egy térben és időben kibontakozó folyamatra utal: a kiválasztás-ха, mely nem 
egyetlen mozzanat, hanem mozzanatok sorozata. Tehát tárgy és folyamat, állapot és 
működés, statikusan és dinamikusan létező, szinkron és diakronikus természetű egyben. A 
kiválasztás, evidens módon nem létezhet a kiválasztott (tárgy, elem) nélkül, az utóbbi 
viszont feltételezi a kiválasztást (ennek folyamatát, akcióját). 

19 Joseph M. Barone: i. m. 1 2 7 - 1 2 8 . 
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Hasonló a helyzet rész(let) és egész összefüggésével. Műelemzésnél csakúgy, mint mű 
alkotásánál egy-egy rész kiemelését, kivágását (a valóságelemek illetve a műelemek közül) 
természetszerűen követi a beillsztés mozzanata (a műelemek közé illetve a műelemzés 
rendszerébe. A beillesztés, amely célja és indítéka is a kiemelésnek. Azaz ismét, az előb-
biekhez hasonlóan egymást tételezi a kiemelt illetve beillesztett (tárgy, elem), s a kiemelés 
illetve beillesztés (mint folyamat, akció); a szinkronikus és a diakronikus jelenség. 

Ez a hangsúlyozott természet, jelleg, viselkedés az, amely azonos elvű előző — műelem-
zés-formalizáló — kísérletünk következtetéseivel. Eszerint: térben, időben meghatározott, 
változatlan a kész műalkotás. Ugyanakkor a változás bizonyos elvét rejti magában, dina-
mizmust képvisel. Bizonyos elemek bizonyos kombinációjaként jelenik meg egy-egy köl-
temény, dráma stb. Ugyanakkor sajátos vonásai az elemek funkcionálási módjából követ-
keznek. Például egy-egy elem: mondat, szó, írásjel stb. jelentősége nem abban rejlik csu-
pán, hogy az, ami, hanem abban, hogy ott áll, ahol áll, nem értéke van, hanem hely-ér-
téke. Ez egyben azt is jelenti: adott helyen, adott módon saját, önnön jelentése egyben a 
mű többi, egyéb elemeihez kapcsolódó (s azok egymáshoz való) viszonyainak is (kisebb 
vagy nagyobb mértékű) hordozója. Ezért tárgyi mivolta tulajdonképpen funkció vagy 
funkciók megtestesülése. Ha jelentékeny elemről van szó, az mintegy funkciókomp-
lexumot is képviselhet.20 

Ez az egyszerre tárgyszerű és funkciószerű lét; szinkrón és diakrón jelleg tágabb össze-
függésekban is fellelhető. Például egy-egy képzőművészeti alkotás és a művészettörténet, 
avagy egy-egy irodalmi mű és az irodalomtörténet kapcsolatában. Minden művészi, iro-
dalmi alkotás virtuálisan a művészettörténeti, irodalomtörténeti folyamat alkotóeleme is. 
E kapcsolat lényegét illetően az válik perdöntővé, hogy milyen mértékben képes jelen-
tőssé válni, milyen mértékben bizonyul (bizonyul-e egyáltalán) művészettörténeti, illetve 
irodalomtörténeti nagyságrendűnek. Jelentékeny irodalomtörténeti szerep esetén nem-
csak egy-egy mű mozdulatlan, passzív jelenlétéről, a puszta számbavételéről van szó 
(avagy az addig jegyzett művek létszámának mennyiségi gyarapodásáról); hanem ez a 
jelenlét egyben sajátos aktivitást, „működést", változást, változtatást, hatást is képviselhet 
az irodalomtörténet kisebb vagy nagyobb egységein belül, mely időben gyakorlatilag vége-
láthatatlan rendű, rangú, hatásfokú és hatósugarú. 

Köznapi példához folyamodva: a világ minden táján, minden percben irdatlan mennyi-
ségű vers születik. Túlnyomó többségük megreked a személyes érdekűség, helyi érdekűség 

2 0 Ez a lényege előző kísérletünkben a Fókusz (F.) és eljárás (Prozess: P) fogalmainak és össze-
függésüknek. (L. Kísérlet egy műelemzés-modell felállítására, Fii. Közi. 1972/1-2. ) Itt a F. az 
elemzett műből, vagy bizonyos fogalmi rendszerből kiválasztott gyújtópont, sűrűsödési pont, góc, -
a maga sajátos funkciógazdagságával, bipoláris jellemével; - amely tulajdonképpen megfelel a P.-nek 
(:elemző eljárásnak), mint a F. (avagy F.-ok) bipoláris jelleme kibontásának, a rendszerszerű belső 
összefüggések (avagy azok egy része) végigkövetésének. A „bipoláris jellem" kifejezés szándékosan a 
Schrödinger-féle hullámcsomó természetére vonatkozó megjelölés kölcsönzése, s középpontban áll. 
Lényege az, hogy korpuszkulum i s , mozgás is. Azaz: valami és valaminek a mozgása, működése. 

Itt kell megjegyeznünk, hogy Siegfried J. Schmidt szintén fókusz műszóval jelöli a mű köz-
pontját, összetartó, kohéziós erejét. (Texttheorie, Probleme einer Linguistik der sprachlichen 
Kommunikation, München, 1973. A „kohézió" szempontjának kiemelésekor idézi Szabó Zoltán: A 
mai stilisztika nyelvelméleti alapjai, Kolozsvár-Napoca, 1977.) Úgy véljük, hogy a két, egymástól 
teljesen független gondolatmenet e tekintetben hasonló felfogása az összefüggések közös, objektív 
alapjaira utal. 
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szintjén, s így a létrehívó folyamat „alkotáslélektani" jellegét, s a létrejött írás „irodalmi" 
rangiát sem vívja ki magának. Mégis, ebből a hatalmas tömegű, s tömegében jelentéktelen, 
többségében irodalom alatti jelenséghalmazból emelkedtek és emelkednek ki azok a feno-
mének (mind a verset, mind a vers alkotóját fenoménnek tekintve ebben az értelemben), 
— amelyek azután, az idő próbáját kiállva, létrehozták és létrehozzák az irodalomtörté-
netet, sőt, magát a költészet, a vers, a lira fogalmát, s egyben minősítését, értékként 
számontartását is. Keletkezésében az élete első sorait papírra vető Goethe vagy Shakes-
peare még semmiféle látható módon nem különbözik bármelyik szívdobogva versírásra 
vetemedő kamasztól, bármelyik gyógyíthatatlan dilettánstól. A különbség mégis számot-
tevő. Hol ragadható meg? 

Úgy véljük, hogy a felelet itt is nemcsak és nem elsősorban a kérdéses, leírt sorok 
tárgyszerű mivoltában, hanem a benne rejlő funkciószerű létében van. S ennek megkere-
sésére, mérlegelésére, fölfejtésére — kisebb vagy nagyobb mértékben, sikerrel — a műelem-
zés vállalkozik. 

III. Műelemzések modellálási kísérlete 

III/l. Műelemzések közös nevezője: az IMPLIKÁCIÓ,/IMPLIKÁLÁS - IMPLIKÁLÓDÁS 
fogalma 

Az eddigiekben a különböző fajtájú (különböző tárgyú és módszerű) műelemzések 
szabályszerűségeit vettük számba, feltételezve, hogy ezek bizonyos módon a műalkotások 
lényeges vonásaival egybevágóak. S amikor sorra vettük műelemzés és mű, létrejöttük és 
korszaka, tárgya és eszköztára összefüggéseit; valamint rész és egész, kiemelés és beillesz-
tés, szinkrónia és diakrónia kölcsönviszonyait; olyan jelenségekre bukkantunk, amelyeket 
függvényszerű összefüggésrendszerekként fogunk fel, s amelyeket közös kötöttségnek, 
egymáshoz illésnek, egymásba kapcsolódó fogaskerékrendszernek, elválaszthatatlanságnak, 
tárgyi megjelenésben rejlő funkciószerű létnek stb. neveztünk. 

Úgy véljük, hogy e jelenségek mindegyikében fellelhető olyan mozzanat, amely egy-
úttal természetük lényegére — egyben közös lényegükre — utal, ezt közelíti. Ilyen közös 
és szubsztanciaként a jelenségek közös magvaként feltételezett mozzanat az, amelyet itt 
IMPLIKÁCIÓ/IMPLIKÁLÁS - IMPLIKÁLÓDÁS névvel jelölünk.21 Hogy értelmezzük 
ezt a kiválasztott és szándékosan három alakváltozatban feltüntetett fogalmat? 

Az „implikált asszociáció" Charles Bally-féle értelmezéséből indulunk ki. („Le langage, 
intellectuel dans sa racine, ne peut traduire l'émotion qu'en la transposant par le jeu 
d'associations implicites.")22 Ezen belül, számunkra elsőrangú az asszociációs szintre 
utalás: úgy is, mint egy-egy mű megfoganásának, megszületésének termőtalajául szolgáló, 
változó, hullámzó pszichikai állapotra; s úgy is, mint a kész mű befogadójában életrekelő 
asszociációk burjánzására. A kettő között áll maga a mű, például egy vers: meghatározott 

2 1 Alapjelentése a latin főnévi és vele összefüggő igei alakokban: hallgatólagosan hozzáértett, 
hozzátartozó, velejáró, beleértett, bennfoglalt, hallgatólagos, ki nem fejezett/mondott, magától ér-
tetődő; azaz: belekeveredés, belevonás, belefoglalás, hallgatólagos következtetés, sejtetés, burkolt 
célzás, vmire utalás stb. 

22Charles Bally: Le langage et la vie, 1926. Vö. Zolnai Béla: Nyelv és stílus. 1957. 133. 
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szavak meghatározott rendjében, látszólag mozdulatlan, változatlan szöveg. A mű, amely 
nem születne meg a létét megelőző alkotó tevékenység és feszültség nélkül (amely esetleg 
a költőben kavargó képzetek őskáoszát és újjárendeződését is magában foglalja); s amely 
holttá merevedne a létrejötte utáni befogadói folyamat nélkül. E közismert összefüggések 
érzékeltethetik legközvetlenebbül a műalkotás mozdulatlanságának, változatlanságának 
viszonylagosságát. Választott IMPLIKÁCIÓ/IMPLIKÁLÁS-IMPLIKÁLÓDÁS-fogalmun-
kat e vázolt folyamattal, illetve a megfelelő kommunikációelméleti nyelvmodell segít-
ségével hozhatjuk közelebb. Eszerint a: 

1. feladó 2. üzenet 3. címzett 
itt 1. a mű alkotója. 2. a mű 3. a mű befogadója lesz. 

Ugyanakkor az implikáció oldaláról megfigyelve, a közlés három tényezője az asszociá-
ciók: képzetkapcsolások kisebb vagy nagyobb csoportja(i)t, ezek sűrűsödését/sűrítését, 
avagy ritkítását/ritkulását képviseli. Például: 

1. egy vers költőjének 
a vers írásakor, 
a vers születését megelőző 
asszociáció sűrűsödést/sűrítést 

v. asszociáció-ritkulást/ritkítást 

3. a vers befogadója 
a vers hallásakor, (olvasásakor, 
megértése folyamán stb.) 
felkavarodó asszociációinak 
sűrűsödése/sűrítését 
v. ritkulása/ritkítását. 

A kettő között 2. a vers az, amely e kétféle, nyilvánvalóan különböző fajta képzetek kü-
lönböző mintájú társulásait, — bizonyos fokig — „irányítja", „befolyásolja"; bár semmi 
esetre sem szabja meg egy bizonyos elvárás kötelező érvényével, normatív módon. A való-
ban művé vált műnek lételeme (mondhatnánk mindhárom halmazállapotban) a szabadság, 
úgy is mint tetszőlegesség. Azaz: tetszőleges képzetek tetszőleges mennyiségű, fajtájú stb. 
társulása, implikálódása. Ugyanakkor ez a szabadság a legkevésbé sem a teljes tetszőleges-
ség, a véletlen birodalma. Hogy oldható fel ez a látszólagos önellentmondás? Hol vannak e 
sajátos szabadság, illetve megszabottság határai? 

Talán jobban megközelíthetjük, ha - akárcsak a kommunikációelméleti modellnél 
maradva — felidézzük ennek a Jacobson és mások által kidolgozott változatát, s alkal-
mazzuk saját kérdésfeltevésünkre. Általában a nyelvi közlésre vonatkozik a következő 
„hat elidegeníthetetlen tényező": 

2. kontextus 

1. feladó f Z e " e l 3. címzett 
kontaktus 
kód 

s e tényezőknek felel meg a nyelvi kommunikáció hat fő funkciója: 

1. emotiv 2. referenciális 3.konatív 
poétikai 
fatikus 
met any el vi2 3 

23С. S. Peirce: Collected Papers, Cambridge, 1932., Charles Morris: Sign, Language and Behavior, 
New York, 1946., Voigt Vilmos: Bevezetés a szemiotikába, Bp. 1977. 
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Ha mindezeket főként a műre vonatkoztatjuk, s ezen belül is az előtérbe állított képzet -
implikálásra, — eléggé kézenfekvő lehet az, hogy éppen a mű kontextus volta, üzenetjel-
lege, kontaktusteremtő képessége és készsége, kódjának mineműsége az, amelynek egy-
mással összehangoltnak kell lennie. Azaz, a hangsúlyozottan szabad képzetek szabad tár-
sítása — tetszőleges fajtájú — de egy-egy bizonyos önelvű rendszeren keresztül érvénye-
sülhet. A vers előtti (alkotó) és a vers utáni (befogadó) folyamat, úgy is, mint két külön-
böző típusú képzetimplikálás, illetve implikálódás, — így értelmezett önmegszabottsá-
gában nevezhető szabadnak, egyben létezőnek. (Bármelyik folyamat szabadsága meg-
szűnik például akkor, ha egy már ismert asszociációs mintát másol, voltaképpen „után-
érez" s ez esetben nem beszélhetünk önállóan létező alkotásról vagy egyéni befogadás-
ról.) 

Mindezen belül a műelemzés helyét abban jelölnénk meg, hogy a középső (2. üzenet, -
itt: vers, vagy általában: mű) önmagában foglalt „elidegeníthetetlen tényezőit", illetve az 
ezeknek megfelelő „hat fő funkciót" láthatóvá teszi, felszínre hozza, felbontja összete-
vőire, működési elveit értelmezi, mikroszkóp alá helyezi. Teszi ezt, mégpedig nemcsak az 
1. feladó (itt: a mű alkotója) és a 3. címzett (itt: a mű befogadója) közötti kontaktus 
megteremtésének segítéséért, hanem a többi tényező és funkció érvényesítése, gyakorlása 
érdekében is. (Gondolhatunk akár a „poétikai", „metanyelvi" funkciók jelentőségére 
bizonyos műinterpretációkban stb.) 

S valamennyi esetben kitüntetett szerepe van az IMPLIKÁCIÓ-nak. Ez a megvilágítás 
talán azt is nyilvánvalóbbá teszi, hogy miért választottuk és alkalmazzuk ezt a fogalmat 
hangsúlyozottan három alakban (IMPLIKÁCIÓ/IMPLIKÁLÁS - IMPLIKÁLÓDÁS). Az 
első kettőnél kézenfekvő, hogy a főnévi, illetve igei variáció a többszörösen hangsúlyozott 
statikus/dinamikus, azaz egyszerre tárgyi és működésbeli stb. jelleg elválaszthatatlanságát 
hivatott képviselni. 

Külön kiemeljük a második és a harmadik változat jelentőségét adott gondolatmene-
tünkben. Az IMPLIKÁLÁS - IMPLIKÁLÓDÁS esetében a kétféle jelölés azt a kétfélesé-
get kívánja érzékeltetni, amelynek értelmében egy-egy művet: létrejöttét, alakulását egy-
felől alkotója irányítja; másfelől viszont ezzel egyidejűleg, s ettől elválaszthatatlanul, a mű 
születése, formálódása során önmagát is irányítja, mintegy önvezérlésű is. Szélsőséges, 
triviális példákat említünk az eljárás (s az ige) cselekvő, illetve visszaható jellegének ketté-
válására. Csupán az implikálásra, a mű puszta szándékkal irányítására például szolgálhat 
minden kimódolt tézis-mű, didaktikus tanvers, tandráma, bármiféle megverselt, rímbe 
szedett ál-versike reklám-rigmusoktól csasztuskákig. Csupán az implikálódásra, a mű 
magamagát irányítására támaszkodik viszont akár a szavakat egymáshoz ülesztgető kis-
gyerek; vagy a szavakat, mondatokat permutáló szkizofréniás. Mindkét esetben létrejöhet 
még mű-jellegű képződmény is, sőt, kifejezetten megejtő vers is például. Mégis, ez — 
lényegét tekintve — véletlen, szabályt erősítő kivétel. 

Mindezek után külön kifejtést kíván az: mit jelent, miként jelentkezik mindez a konk-
rét műelemzésekben? 
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2. táblázat. Ábrák a műelemzésekhez 

(1. ábra: elefánt-miniatűr) 

2. ábra 
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Paszternak „vilagerzese',' az elet egysegenek 
és egészének Paszternak szer in t i felfogása 

4. ábra 
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6. ábra. III. Műelemzések modellálási kísérlete 

111/2. IMPLIKÁCIÓ/IMPLIKÁLÁS - IMPLIKÁLÓDÁS a műelemzésekben 

Kiválasztott interpretációink egy részénél megkönnyítheti az IMPLIKÁCIÓ mint 
„beleértettség" sajátos értelmezését az is, hogy maguk az elemzők bizonyos szemlél-
tetési eszközöket, ábrákat alkalmaznak. (L. 2. sz. Ábrák a műelemzésekhez című mellék-
letet.) 

Közülük az egyik legközérthetőbb, s talán legjobban önmagáért beszélő V. V. Ivanov 
indiai miniatűrje, amelyet Hlebnyikov: Minja pronoszjat na szlonoviih. .. (Engem 
elefánthordszéken hordoznak) című versének interpretációjához mellékel, pontosabban 
kiindulópontként és centrumként is felhasznál.1 De voltaképpen, s éppen lényegében 
hasonló fajta „szemléltetésről" van szó a Lötz János-féle, rendhagyó, szellemes ábra 
esetében, a színes magyar népművészeti motívumokból összeállított koszorúnál is, 
amellyel József Attila: A kozmosz éneke című szonettkoszorújának belső szabály-

1 V. V. Ivanov műelemzése: Helikon, 1974/2. Fordította: Gránicz István. Az indiai miniatűr L. 2. 
táblázatot : Ábrák a műelemzésekhez. 
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szerűségeit, ezek egymásba fonódását- (és egymásba fonódottságát) „festi", a szó szoros 
értelmében is, mivel a színek különbözőségét is felhasználja. (Sajnos ezt itt nem áll 
módunkban visszaadni.) De — feltételezésünk szerint - , ezek a valóban „kép" jellegű 
ábrák párhuzamba állíthatóak a nem-képszerű mellékletekkel, illetve egyben fontos 
elemzési eszközökkel is. Például, — amilyen mértékben az első két versanalízis vizuális 
megjelenítésre törekedik, — olyan mértékben él Fónagy Iván auditív asszociációkkal, 
amikor — az előbbinél semmivel sem kevésbé eredeti kezdeményezésként Füst Milán: 
Öregség-ének szó szerinti „dallamát" helyezi mikroszkóp alá, azaz a fonetikai labora-
tórium műszereinek vizsgálata alá. Az élő, hangzó vers lekottázása, a zenész segítsé-
gével éppúgy az érzékelés bizonyos vonatkozásainak kiemelése, mint ahogy a műsze-
rekkel készített hangnyomás- és frekvenciagörbék, illetve hangszínképek is azok.2 

Ennek a fajta ábrázolásmódnak megvan az az előnye is, hogy miközben elsődlegesen 
auditív természetű megelevenítés (hiszen valamennyi vizsgálat alapjául szolgál a verset a 
költő saját előadásában megőrző hangfelvétel); aközben bizonyos fokig vizuális is, 
hiszen kotta esetében a zeneértő szeme közvetítésével is „hall", s a görbék, ábrák is 
nyújtanak egyféle „képet" is, bármennyire előfeltétele e kép értelmezésének bizonyos 
szakismeretek megléte. 

Egyre kevésbé az érzékeknek szóló, egyre elvontabb jellegű a többi műelemző 
„ábrája". A Zsolkovszkij Paszternák-elemzésénél és Joseph M. Barone: Dylan Thomas: 
Light Breaks (Fény tör) című versének interpretációjánál szerepeltetett rajz nyilvánvaló 
módon egy-egy összefüggésrendszer modell vázlata. Azért helyeztük ezeket egymás 
mellé, illetve alá, mert láthatóvá tehetik, hogy bizonyos hasonlóság nyilvánul meg a 
két, teljesen különböző példát választó, s ugyanakkor két teljesen különböző vers-
egységből kiinduló elemzés között. Bár Zsolkovszkij egyetlen költői szót vesz alapul 
(ablak), Barone pedig egyetlen vers több (elvben valamennyi) szavát, — mindkettő-
jüknél a rendszer jellegű kapcsolatok felmutatása válik hangsúlyossá, s ez nyer kifejezést 
az ábra segítségével.3 Kettejük elemzését az is közelhozza egymáshoz, hogy miközben 
a költői szó jelenti számukra a bázist, mindketten nem a szöveg szerinti szavak, hanem 
a szavak mögött lapuló jelentések, képzetkörök szemantikai összefüggéseit helyezik 
előtérbe. Végezetül azért szerepeltetjük, és azért csak itt, az ábráknál soroljuk pél-
dáink közé B. Brainard grafikonjait, egyben topológiáit, mert ezek a kifejezetten 
matematikai-i nyelvészeti eszközökkel dolgozó, kristályszerkezetekre emlékeztető 
„figurák" úgy kísérlik meg közelhozni egy remekmívű Shakespeare-szonett koheren-
ciáját, nem véletlenszerű belső összefüggésrendjét, hogy szemmel látható módon 
igénybe veszik a térbeli megjelenítés eszközeit is. 

Ugyanakkor ezeknek — az oly különböző — ábráknak egymás mellett (alatt) fel-
sorakoztatása fényt vethet talán arra is, hogy az eddig kiemelt hasonlóságok (elsősorban 
a rendszerszerű összefüggésrend, hálózatok stb. szemléltetése között) azért nem válhat-

2Fónagy Iván dallamfejtésénél olyan részletet választottunk, amely elég rövid ahhoz, hogy kevés 
helyen többféle konkrét mérési eredményét is mellékelhessük. (L. 2. táblázat.) 

3Joseph M. Barone szemléltetésénél ismét bizonyos redukcióra kényszerültünk. Egy ábrát köz-
lünk csak az övéiből, s nem térünk ki valamennyi jelzése magyarázatára. Fő törekvésünk az, hogy 
felmutassuk a közvetlen tapasztalható hasonlóságot, az összefüggéshálózat feltérképezését. 
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nak első pillantásra szembetűnővé, mert a redukálás, az absztrakció fokozódásának 
vagyunk tanúi. Azaz: például az elefánt-miniatűrtől a Brainard-féle függvényekig egyre 
intenzívebb elvonatkozással állunk szemben. 

Mégis, ha a hangsúlyt nem az ábrázolásokra helyezzük, hanem arra, amit ezek az oly 
különböző megjelenítések kifejezni kívánnak; lényegében igen hasonló jelenség(ek) 
különböző fajta, oldalú megvilágítását láthatjuk magunk előtt (avagy hallhatjuk, 
absztrahálhatjuk, kiki a sajátmaga számára közelebb álló módon). 

Mi ez a közös jelenség? Ismét az elefánt-rajz lehet a legjobb példa. Gyermek 
számára is egyszerűen követhető az a raffinéria, ahogy az elefánt kontúrján belül össze-
fonódnak például az elefántképpé formálódó hajadonok (hiszen az egyik nő varkocsa 
jelenti egyben az „elefánt" farkát is stb.); a „hordozó" (elefánt) és a „hordozott" 
(Visnu-isten, azaz maguk a hajadonok is, akik szerelmükkel övezik Visnut, vele együtt 
hordozza őket is az elefánt, de ugyanakkor őbelőlük áll össze ez a — helyváltoztatást 
biztosító - különös „állat"). Folytathatnánk az egymásbafonódások akár ábrabeli 
analízisét, elvben a végtelenségig, mivel akár a „mozgás" és „mozdulatlanság" képe, s 
annak különböző vonatkozásai mögött is az indiai mítoszok jelentéseinek sokasága 
rejlik, a Visnu-inkarnáció meghatározott korabeli s egyben évezredes értelmezéseinek 
képi, logikai, lélektani stb. elválaszthatatlansága. 

Lötz János egymásba indázó virágmotívumainál kézenfekvő az a szándék, hogy éppen 
ugyanezt a fajta kapcsolódást: minden elem minden elemmel összefüggését, szinte a 
végtelenségig sokrétű, oda- s visszatérő kapcsolatrendszerét kívánja láthatóvá tenni. 

Zsolkovszkij és J. M. Barone eleve jelzi, hogy végtelen összefüggésláncolatok egy 
bizonyos fajta (szemantikai) metszetét nyújtják csupán. (Zsolkovszkij rajzán egy-egy 
üres téglalap is mutatja, hogy a kimeríthetetlenségig folytatható az egymásba kulcsolódó 
jelentéssíkok, képzetkapcsolások fölfejtése. A grafikon hasonló módon — bár a 
szigorúbb lehatárolás, szűkítés jegyében —, mégis, a kristályszerkezet sokoldalúsága 
formájában, ugyanezt példázhatja.) 

Szándékosan végére hagytuk a zenei átírást, a versdallamot. Hiszen a zeneiség ki-
emelése már önmagában is függvényrendszer, az összefonódottság hangsúlyozását 
jelenti. A valamennyi elem valamennyi elemmel való sokrétű kapcsolata gyakran fejező-
dik ki éppen a zenéből kölcsönvett szakkifejezések formájában. Gondoljunk például a 
„polifóniára", — akár például R. Ingarden-nél. Mindenképpen az egymással át- meg 
átszőttség speciális képviselete. 

Celan: Todesfuge-elemzése (Bonyhai Gábor) jó példa lehet arra, hogy éppen a 
„fúga"-forma, a zenei összefonódás tipikus — szinte önnön lényegére redukált — esete 
mennyire alkalmas lehet a költemény sokrétű és elmélyült analízisére. Ugyanakkor a 
vizuális és auditív „láthatóvá", „hallhatóvá" tevés újabb összekapcsolódására, illetve 
implikálására/implikálódására is kitűnő példázatul szolgálhat. Hiszen az interpretációban 
sem kotta, sem kép nem szerepel, de inkluzíve benne foglaltatik. A „festői" és „zenei" 
összefüggések mögött is a közös, logikai, filozófiai építkezésmódot követi elsősorban 
Bonyhai, s mindezeken az egyes síkokon belül, s ugyanakkor a síkok között is az 
egymásba fonódás, implikálódás, — sőt, a szorosan összeszövöttség létét észleli. 
Ennyiben a IV. szakasz kapcsán említett Entführung" - párhuzam átvitt értelemben is 
vonatkoztatható a versszerkezet egészére. 
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Többi példánkat most, itt, nem vesszük sorra. Azt jegyezzük csak meg, hogy az 
eddig említettek esetében is könnyedén, sőt, többféleképpen is elképzelhető a leírás, 
műelemzések belső összefüggésrendszerének valamifajta ábrázolása.4 A hangsúlyozni 
kívánt, közös lényeg: valamennyi ábrázolásnál az összefonódottscig, az IMPLIKÁCIÓ/-
IMPLIKÁLÁS-IMPLIKÁLÓDÁS megragadása áll középpontban. 

111/3. Mikro- és makrokozmosz 

(L. 3. táblázatunk l .főrovatát) 
Ezentúl elsősorban a táblázatunkba foglalt rendszerezésre fogunk támaszkodni, mivel 

valamennyi példánk, valamennyi aspektusát nincs módunk részletezni. így megelég-
szünk a kommentálással, illetve utalásokkal. Ezen belül is — mintegy iskolapéldaként — 
főként két műelemzésre hivatkozunk részletesebben: V. V. Ivanov: Hlebnyikov: ,Jllinja 
pronoszjat na szlonovüh... „" (Engem elefánthordszéken hordoznak...") című 
versének interpretációjára és Fónagy Iván: Füst Milán: Öregség című költeményének 
dallamfejtésére. (L. táblázatunk I. és III. sz. példáit.) 

E két példa kiválasztásának okai szerteágazóak. Egyrészt, szinte ellenpontozza egy-
mást ez a két műelemzés, mint két határeset. Az Ivanov-féle interpretáció rövid, tömör, 
folyóirattanulmány. Fónagy analízise pedig egy tekintélyes kötetté duzzadó fejtegetés-
sorozat. A Hlebnyikov-versnél nyilvánvaló az elemzésmódok, eszközök sokfélesége, 
kombinációja (hangtani, szótani, mondattani taglalás; ugyanakkor mindezek történeti 
hátterének, - mint nyelvtörténeti háttérnek — felhasználása, értelmezése; egyidejűleg az 
indiai mitikus utalás nyomonkövetése a költő életrajzában, korrajzban, világirodalom-
történeti, sőt: egyetemes kultúrtörténeti összefüggésekben stb.). 

Fónagynál mintha éppen az ellenkezőjével állnánk szemben. Ha az előbbi vizsgálat-
nál az első pillantásra is már a mikroszkopikus jelleg válhatott szembetűnővé — hiszen a 
miniatűr aprólékos értelmezése önmagában is megkívánja a nagyítóüveg elővételét, 
konkrét és átvitt értelemben —, akkor az Öregség dallamfejtésénél pedig éppen az ellen-
kező gesztus kísérthet. Könnyen felléphet egy elemi, profán gyanakvás. Vajon nincs itt 
jelen valamiféle túlzottan makrokozmikus, „teleszkopikus" méretű felnagyítás? Vajon 
nem valamiféle hipertrófiával, kórosan gigantikussá növekvő fejtegetéssel találkozunk? 
Hiszen még egyetlen versnél is kisebb egység a kötet anyaga. Nem is csupán egyetlen 
Füst Milán-költeményt elemez a szerző, hanem annak is csak és szigorúan egyetlen 
vonatkozását: az elevenen hangzó verset. S mégis, ez: az egyetlen mű, egyetlen rétegé-
nek megvilágítása felnövekszik egy nagyalakú, kétszázhúsz oldalas, vaskos könyvvé. 

Ugyanakkor ezekben a poláris ellentétekben lényegi azonosságok rejlenek. Ha a 
Hlebnyikov-vers megközelítésénél először a mikroszkopikus, mikrokozmikus jelleget 
emeltük ki, akkor most rámutathatunk a — hasonlóan nyilvánvaló —, makrokozmikus 
jellegére is. Azaz: ha szembetűnő módon miniatürikus, miniciózus részletességgel foglal-

4Ezt a fajta ábrázolást, rajzzal visszadható összefüggésrendet próbáltuk visszaadni a 3. táblázat 
rovatain belül. Pl. R. Jacobson Baudelaire-elemzésénél a páros és páratlan szakaszok szimmetriái, il-
letve ellentétei játszanak többszörösen nagy szerepet; ezt ily módon jelezzük (római számmal jelölve 
a versszakok számát): 

I. - II. ^ III. ^ IV. - V. 
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3.táblázat 

IMPLIKÁCIÓ IIMPLIKÁLÁS - IMPLIKÁLÓDÁS NÉHÁNY ÉRTELMEZÉSE (egyben a kategória néhány vonatkozásának konkretizálása): 

1. Mikro-és makrokozmosz 2. Intenzitás Extenzitás 3. Szinkrónia - Diakrónia 

„Szövegen" belül: „Szövegen" kívül: „Nyelvi síkon" belül: „Nyelvi síkon" kívül: „Statikus" nézetben: .Dinamikus" nézetben: 

L. A SZLON (elefánt) 
Ivanov kulcsszó nyomán: 

indázó - szótani 
szerkezet szótörténeti 
összefő- - jelentéstani 
nódása — ritmikai stb. 

Általában a „hlebnyikovi" 
- szóhasználat, 
- szótörténeti jelentés-

feltámasztás 
- szó „teremtés", 

ill.: magatartás; 
speciel az indiai példa 

A versszöveg „szcenikai" 
hátterei: 
- együtt vannak istenek 

és emberek; 
- a hajadonok és sze-

relmük tárgya (Visnu) 
- vö. hím-és nó'rímek 

Hlebnyikov téma- és 
szemléletválasztásának 
szerves kapcsolata: 
- a kortárs orosz és a 
- a kortárs európai 

írókkal, művészekkel 
(1. India, Kelet) 

Egyetlen mű elemzése: 
- nyelvének leíró 
— és történeti szem-

pontú vizsgálata, 
a kettő' egyesítése 

Ugyanakkor a mű beillesz-
tése a hlebnyikovi 
életműbe : 
(1. Ázsia-versei, Vidra 
gyermekei, Jesszir c. 
prózája stb.) 

II. A szonettkoszorú 
Lötz J. - rímosztályainak, 

- versmértékeinek, 
- szonettszerkezetei-

nek izomorfiái, 
„átindázásai" 

alapszonett, oktett 
stb. 

II. A versdallam, hangzás, 
Fónagy hanglejtés 

- a szótagon („vers-
molekulán") belül; 

- egyes versmonda-
tokon, sorokon, 
szakaszon belül 

IV. Paszternák „ablak"-ának 
Zsolkov- szemantikai kapcsola-
szkij tai: 

- pl. „kontaktus"-téma 
- „magasabb szféra" 

téma stb. 

Általában a „József 
Attila-i" 

A szonettkoszorú pontos A struktúra, „valamely 
belső megfeleléseinek jelenség összes lehet-

— brilliáns mesterségbeli számszerű kifejezhető- séges jellemzői közti 
fölény 

- kiváltságos költői 
erővel és 

- különös kísérletező 
kedvvel társulva 

Általában: Füst Milán 
- egyéniségét, 
- hangulatát, 
- mondanivalóját 
- „emlékei erdejét" 

megidéző versdallam 

Az „ablak" mint sajáto-
san „paszternáki" for-
mula, 
- poétizálásának jelleg-

zetességei („kész 
tárgy" elmélet) lénye-
ges funkciók egye-
sítése 

sége: vö.: 0 = 110 
P = 90 Q = 35 R = 2,10; 
azaz : az értékhalmazok 
jól rendezettek 

A versdallam: 
- kotta, 
- hanglejtésgörbe, 
- hangszínkép, 
- kísérleti tesztek 

elemzése alapján 

Az ,.ablak" 
- szó szerinti és 
- nem szó szerinti 

előfordulásai (spa-
letta, függöny stb.) 
mint Határ 

szelekciót követeli 
meg." (270.1.) 1. rajz 
és verskoszorú 
izomorfiája 

A versdallam, a hanglej-
tés ősi tartalmai, 
szemantikai intenzitása, 
s ennek fejlődéslélek-
tani antropológiai, 
kultúrtörténeti stb. 
háttere 

Az „ablak" tehát, mint 
Paszternák „világ-
érzésének" egyik 
jellemző hordozója 
az „otthon" és a 
külvilág közt (konkrét 
és átvitt értelmekben) 

A József Attila szonettkoszorú: 
.Jineáris-szekvenciális" „speciális konfigurális" 

közege, 
e két közeg hasonló szerkezete, 

izomorfiája stb. 

„elemek egymásba 
fonódása". 

Egyetlen Füst Milán 
vers dallamfejtése 
adott hanglejtések, 
adott versmondatok 
stb. ,.leírása" 

Az „ablak" előfordulá-
sainak lineáris szám-
bavétele (statisztika 
stb. feltérképezés 
alapján) 

„elemek dinamizmusa" 
Magának a „dallam"-nak, 
- hangzásnak egymást 
visszhangozó, .folyon-
dárt képező" szavaknak a 
a dinamizmusa stb. 

de . . . kérdés és válasz az : 
hogy „működik" az 
„ablak" Paszternáknál? 
Milyen kapcsolatokban áll? 

stb. 



1. Mikro- és makrokozmosz 2. Intenzitás Extenzitás 3. Szinkrónia - Diakrónia 

,3zövegen" belül: ,Jszövegen" kívül: ,Nyelvi síkon" belül: .Nyelvi síkon" kívül: ,.Statikus" nézetben: ,.Dinamikus" nézetben: 

V. 
J .M. 
Barone 

VI. 
Jacob-
son 

VII. 
Bonyhai 
G. 

Dylan Thomas: Light 
Breaks-ének, minden 
egyes szavának 5 nagy 
„semantic set"-be tarto-
zása: 1. natural light, 
2. natural fluids, 3 man, 
3. man, 4. fruit 
5. artificial light 

Baudelaire: Spleen-
jének vesszakaszai 
szerint 
I. V. hasonlóság 

III. ellentét 
II. - IV. hasonlóság 

szöveg, szerkezet, 
hangzás 

Általában: Dylan Thomas 
„nyelvezete": gondol-
kodásmódjának megfe-
lelő alakulása/alakítása 
(1. 128.1.) 

Általában: Baudelaire-re 
jellemző, ami átszövi 
a művet: 
1. a térben, időben 
való kiterjedés gon-
dolata 

2.ugyanennek a 
megtörése 

Celan: Todesfuge A) és В) „szólam"-a és ezek 
összefonódása a szakaszokban (I.—IV.). 

- szintaktikai síkon 
(alanyok, igék ket-
tőssége) 

- vizuálisan 
(„szcenika": Ein 
Mann - Wir) 

- asszociációs háttér 
szerint (állati — 
művészi) 

Konkrét utalásrendszer: 
koncentrációs tábor 
(vezető - rabok) 

Átvitt utalásrendszer: 
- festői (Holbein stb.) 
— középkori haláltánc-

allegóriák. Vado 
mori 

A vers egyes szavainak E „semantic set"-rendszer Dylan Thomas versének A „semantic set"-ekben a 
(képzetköreinek) 
egymással való, több-
szörös, kölcsönös kap-
csolata (pozitív, negatív 
értelemben stb.) 

Pl. „fonoszemantikai 
kereszteződés" 

l'Espoir 
esprit proie 

(szellem) (zsákmány) 
folyamat - megszakítás 

alapján 
- összehasonlítás a 
mű másik két elemzé-
sével: 
- (Jacob Korg) „bo-

dy-earth identifica-
t ion" 

- (Marshall Stearn) 
.Jiuman monoton 
sequence" 

Baudelaire költői világa, 
„világérzése" 
(és a valóságos, törté-
neti kor-lényeg spe-
ciális visszaadása) 

Pl. „der Tod ist ein 
A mű mélyrétegei 
szerint:az i r ó n i a 
pl. a „Meister" 
kispolgár - szakember 
romboló - szakszerű 
stb. értelmezése 

különböző „semantic 
set"-jei, ezek számba-
vétele , 

- ezek viszonyainak 
felsorolása 

speciális (Dylan Thomas-i 
és „költői") m ű k ö -
d é s (átlagtól eltérő 
voltának) vizsgálata 
stb. 

Meister aus Deutschland" 
Celan világképe; a német 
kulturához, keresztény-
séghez való viszonya, 
paradoxonja: barbár-
ság - történelmi né-
metség 
jelenték- misztikus 
telenség hatalom 

L e í r á s - M o z g á s a 
(ide-oda) 

„fono-poétikai" Páros szakaszok : 
1. hangzás szerint: folyamatosság 
tükörszimmetria Páratlan: megszakadása 

ua. felülről nehezedő nyomás képe, érzete 

A zene (a fúga) kiemelt szempontja 
.Jineáris" követés, ide-oda váltó olvasás 
egymást követő ré- egymás előtti és utáni 
szek részek összefüggése 

a fuga „végtelen csavarja" 
vers és fúga •. ontológiai funkciója 



1. Mikro- és makrokozmosz 2. Intenzitás Extenzitás 3. Szinkrónia - Diakrónia 

, .Szövegen" belül: „Szövegen" kívül: .Nyelvi síkon" belül: .Nyelvi síkon" kívül: ,.Statikus" nézetben: .Dinamikus" nézetben: 

VIII. Berzsenyi: Fohászko-
Martin- dásának kettőssége 
k ó A . (I—III, ill. IV—VI) 

és ennek egysége 
- keletkezéstörténe-

tileg 

- grammatikaüag, 
- műfajilag (óda, 

elégia stb.) 

IX. Keats: To Autumn-
G. jában a „Hesperianiz-
Hart- mus" felülkerekedése 
mann - az epiphanikus (ke-

leti) extázissal 
szemben 

- felépítésben (új 
fenség) 

- az ősz megjele-
nítésében, 

- a konstellációban 
stb. 

X. Balassi „könyörgésé-
Németh nek" egysége 
G. B. - grammatikai for-

máiban (igei állít-
mány ok) 

- kötőszavak kiha-
gyása elhallga-
tott/odaértett viszo-
nyításokban, 

- nyelvtani távolítás-
ban 

Berzsenyi szemléletének 
kettőssége : 
I,—III. szakasz: 
barokk, a természet 
temploma 
IV. -VI . szakasz: pre 

romantika: a lélek 
temploma 

Az angol szellemi 
habitus, ideológia 
nyoma a műben: 
- nincs kiábrándulás 
- egy mágikus kör 

(ősz-tavasz közt) 
- óda - alig óda: 

lágyság 

Az „Adj már csendes-
séget!" szemléleti/tör-
téneti helyzete, szer-
kezete : 
- lélektani felépítésé-

ben 
- érzelmi-logikai fel-

építésében 
lelki-tudati felépíté-
sében 

- megfelelő retorikai 
megoldásokban 

A mű „dátuma" 
- életrajzilag 

(kettőssége) 
- korrajzüag 

(kettőssége) 
a 18. és 19. sz. vallá-

sos és filozófiai 
irányai 

A meditativ jelleg 
felülkerekedése: 
a „Season of mists 
and mellow", „fruit-
fulness": 
az ősz, a gyümöl-
csözés, az önmeg-
újítás sejtelme, 
,.sublime poem" — 
Hölderlin, képi 
tűnődés 

A mű helye Balassi 
életében (és történe-
tileg): 
- az élet (elmaradt) 

delelőjén, 
- átélve, átszenvedve 

kora zűrzavarát, 
szembenézve azzal 

Pl. a korrajzi kettősségek: 
— nemesi-barokk 

(feudális) 
— szentimentális 

(rokokó) 
— kora romantikus 

stílusjegyek 

A mű ,.nemzeti 
eszmét" 
fejez ki megformálá-
sával, a ,.grand march 
of intellect" folyama-
tában, értelmében; 
vö. Stevens: Sunday 
Morning 

Irodalomtörténeti 
párhuzam : 
hasonló könyörgés-
típusok, (hasonló 
élet- és történeti 
helyzetből) közép-
kori missálék, 
- graduálék, 

psalteriumok 
pl. Veni Creator 

A Fohászkodás 
- keletkezéstörténeti 
- grammatikai, 
- műfaji, 
- világnézeti, 
- stílusbeli stb. 

taglalása 

Keats költészete, 
„hesperianizmusa" 
a szakaszok sorrend-
jében tagolva; ill.: 
irodalomtörténeti 
folyamatba illesztve 
(Collins, Stevens) 

A mű 
— grammatikai 
- retorikai 
— pszichikai 
- logikai stb. 

Valamennyi síkon a „kettős-
ségek " dinamizmusa : 
B. egy olyan 18. sz.-i köl-
tőként nyüatkozik meg, 
aki képes a 19. sz.-ba át-
lépő emberként vallani 

Ue. mint „történelmi 
esemény", mint 
„geschichtliche 
Stundenschlag" 
á t m e n e t 
az irodalmi képzelet 
történetében. 

taglalása, de 
középpontban a könyörgés 

menete, 
folyamata, 
feszültsége 
küzdés: az értékérvényért, 

az értékérvénnyel, egyet-
len egységes ősenergia-
forrás, „személyiség -
építés" 



kőzik V. V. Ivanov a művel — mind a szorosan vett nyelvi anyagát, mind a nem-
szorosan vett, nem-nyelvi anyagát, illetve megszületési feltételeit, környezetét tekintve 
(tehát a költő életét, egyéb műveit, korát stb. figyelembe véve); akkor ugyanúgy feltűn-
het az is, hogy már eleve makroszkopikus is, repülőgépről készített légifelvételekhez 
hasonló, a költemény megközelítése. Gondoljunk akár csak arra az egyetlen vonat-
kozásra, ahogyan szervesen felhasználja és elemzésébe építi a filmrendező, Eizenstein 
megfigyeléseit stb.5 

Hasonló a helyzet Fónagy dallamfejtésével is. Szándékosan indultunk a legtriviáli-
sabb látszat felől: a kötetté növekedő hangzásréteg fejtegetésből. Ugyanezt rendkívül 
könnyű megfordítani. A könyv közelebbi megismerése során méltán csodálhatja meg az 
olvasó például azt, hogy ez a látszólag makrokozmikussá növelt „apróság", a pusztán 
hanglejtés-különbségekre, s azok messzemenő latolgatásaira épülő rendszer miként lehe-
tett képes miniatűröket megszégyenítő pontossággal mikroszkopikus kicsinységűvé 
sűríteni, zsugorítani egy — voltaképpen — sok kötetet kívánó koncepció teljes vázlatát. 
S mint az előbb: itt is egyaránt vonatkozik ez a szigorúan szövegen belüli, illetve a 
szövegen kívüli összefüggésekre. Persze itt a „szöveg" a hangzásban koncentrálódik, 
azaz a szöveggé válás előtti és utáni műre. Egyetlen konkrét példa, idézet formájában 
próbáljuk meg érzékelhetővé tenni, igazolni állításunkat. 

„Eduard Sievers . . . a versek (vagy prózai szövegek) látens, immanens dallama alapján nemegyszer 
sikeresen határozta meg egyes irodalmi művek ismeretlen szerzőjét. Ilyen módon különböztette meg 
a különösen finom hallású magyar metrikus és zenetudós László Zsigmond is az eredeti kuruc kori 
énekeket Thaly Kálmán verseitől. A költő egyéniségét, hangulatát, mondanivalóját tükröző vers-
dallam a költemény szerves része . . . " A költő eredeti felolvasásainak dallamvezetése, minden 
alkalmisága ellenére is felfogható úgy, mint „. . . a legközvetlenebb és leghitelesebb tükrözője a vers 
menetét meghatározó, a verset kialakító eredeti vers-zenének".6 

S ha itt az utalás még kétségtelenül megmarad a mű, az irodalomtörténet össze-
függésrendszerében, akkor egy újabb kiemeléssel megkísérlünk rámutatni ugyanennek a 
koncepciónak kézenfekvő összefonódására a mű, az irodalomtörténet körein messze 
túllépő vonatkozásokkal, következtetéssorozatokkal is. 

„A verset hallgatva az emlékek sűrű erdejében tévelygünk. . . . Az ősnyelvhez tér vissza a költő, 
amikor a szájüreg, a garat, a gégetérség mikrokozmoszában megszólaltatja a harangot, a patkódobo-
gást, szelet vet réshangok segítségével, mély és magas hangokkal kozmikus távlatokat hoz létre. 
(Egyúttal saiát egyéni őskorát idézi szájára, szájába véve vagy venni akarva mindazt, amit lát.) . . . 

De p о e i n az előadóművész költői alkotása is, hiszen minden alkalommal új, az előzővel sohasem 
azonos hangos művet teremt. Akárcsak a költő, ő is évezredeket tesz meg másodpercek tört része 
alatt, amikor hanglejtéssel, hangsúllyal, ritmussal, mimikával toldva meg a szót visszatér ahhoz az ősi 
forráshoz, mely nemcsak a nyelvé, hanem a zenéé is.'" 

A tábláinkon szereplő többi nyolc műelemzést nem taglaljuk. Az eddigiek alapján 
úgy véljük, hogy maguk a kimutatásunkban szerepeltetett, rendszerezett utalások is 
eligazíthatnak. A közös, kiemelni kívánt jellegzetesség tehát az - ezen a ponton —, 

5 Vö.Einstein: Montázs. In:Izbrannije proizvedenija. 2. k. 1964. Moszkva, 3 5 3 - 3 5 4 . 
6Fónagy Iván: i. m. 24., E. Sievers: Rhytmisch-melodische Studien. Heidelberg, 1912., I.ászló 

Zsigmond: Vers és dallam. Bp. 1961. Kiemelések tőlem. - Sz. K. 
7Fónagy Iván: i. m. 214. Kiemelések tőlem. - Sz. K. 
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hogy a legkülönbözőbb fajta elemzéseknél is fellelhetjük az IMPLIKÁCIÓ-n belül annak 
egyszerre mikro- és makrokozmikus vonatkozását. Sőt: mindkétfajta utalásrendszer ügy 
fonódik össze, hogy mind a „szövegen belüli", mind a „szövegen kívüli" érvényét fel-
fedezhetjük. Hol a szó szoros értelmében kifejezve, hol pedig kimondatlanul (implicite) 
a műelemzés rendszerébe foglalva. 

Hasonló a helyzet az IMPLIKÁCIÓ/1MPLIKÁLÁS - IMPLIKÁLÓDÁS többi, itt 
kiemelt értelmezése esetében is. 

111/4. Intenzitás - extenzitás 

(L. 3. sz. táblázatunk 2. sz. főrovatát) 
A két kiemelt verselemzésből indulunk ki. Első pillantásra a Fónagy-interpretációnak 

az „intenzitása", az Ivanov-féle analízisnek pedig az „extenzitása" szembetűnőbb. 
Közelebbi vizsgálódás nyomán válhat nyilvánvalóvá, miként hordozza önmagában az 
intenzitás az extenzitást és megfordítva. 

Fónagy esetében hangsúlyozottan egy bizonyos szempont kerül előtérbe: a fono-
stilisztikai. Eszerint, s a fonetikai laboratórium pontos méréseinek alapján követi végig 
a Füst Milán-verset sorról sorra, hanglejtésről hanglejtésre, — két alkalommal is. Ez a 
kétfajta végigkövetés adja a kötet felépítésének gerincét, két fő szerkezeti részét, (I. A 
vers zenéje II. A költő hangja). Minden egyéb: következtetés, eszmefuttatás stb. mintegy 
járulékos tényezőként is felfogható. Ugyanakkor, éppen ez az intenzitás az, amely 
szükségszerűen magában hordja a rendkívül tágkörű extenzitást is. Mindennek szemlél-
tetésére néhány verssor kapcsán hozzuk közelebb a konkrét interpretálási módot. A 
költeménynek azt a részletét választjuk, amelynek háromféle „ábrázolását" is mellékel-
tük (1. 2. ábrák a műelemzésekhez). Az a rész ez, ahol a saját megöregedését elsirató 
költő fölemelkedik egy hajdani görög retorikus tiltakozásának magasába, megidézi a 
félig vak, aischylosi átkot szóró, ősz embert, aki magához az Istenséghez fordul, méltó-
ságos és kétségbeesett fölháborodással, azért, hogy „így meg kell az embernek öre-
gedni". „Ámde az Istenség 

IV. Nem nézett rá, nem felelt akkor az öregnek. 
Sírt az Istenség. Mert mintha dobokat vernének a fülébe, 

tompa dobot 
S erre felelne a hegyomlás s e hegyomlásnak felelne a tenger 

Mellékletünkön (2. sz.) az aláhúzott sorok (részleteik) kottáját, hanglejtésgörbéjét és 
hangszínképét láthatjuk. S az intenzív fonostilisztikai elemzés szerint: 
, A hang enyhe szólamvégi felkapása az első felolvasásban : 

S í r t 
az Is- ség. 

ten-
már a folytatást sejteti, a következő mondatban, rövid szünet után, kirobbanó vihar 
előszele ragadja magával, nyomatékot kölcsönözve a hangsúlytalan szótagnak. A har-
madik szótag nyomatékát az intenzitásgörbe is mutatja, a frekvenciagörbe mintegy 
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20 Hz-nyi emelkedése is tükrözi (99a ábra). A hangsúly révén a szólam utolsó szótagja 
egy következő szólamot nyit meg. A hangot felfelé sodorja valamiféle, még láthatatlan 
erő. A feszültség fokozódik. 

h a . . . 
mint-

mert 
. . . s é g 

A második felolvasásban elmarad ez a művészi előkészítés. Egyszerű előke, három eresz-
kedő, hangsúlytalan szótag készíti elő a jelenetet. 

Mint a leveleket felkavaró szél, a lépcsőzetesen emelkedő hanglejtés is a kitörő vihar 
előfutára volt. 

f ü -
ha d o b o " l o ) t v e r n é n e k 16-

, mint- k a t a b e . . . 
mert 

A szabályos időközönként visszatérő súlyos nyomatékok, a nagy hangerő, a magas 
hangfekvés, a dallamvonal megmerevedése ünnepélyes, fenséges színt ad a hangziva-
tarnak (100. ábra). A v e r n é n e k szó első szótagja különös keménységgel cseng, 
kiemelkedő csúcs jelzi az intenzitásgörbén, az г keményen ropog. A t o m p a 
d o b o t is szintet tart (101. ábra). A legtompább zárhangok, a lágy ajakizmokkal 
képzett p és b ismétlődésével párosulva szólaltatja meg a metrikus szigorú ritmus, 
a mozdulatlan dallam az egyhangú dobszót, megvalósítva a hasonlatot."8 

Ilyen és hasonló, elmélyült analízisek követik egymást. De vajon nem túl szűk-e az 
érvényességi köre ezeknek, a hangzáskülönbségeknek, ezek ilyen messzemenően apró-
lékos figyelembevételének? Ahogy Fónagy Iván maga megfogalmazza: 

„. . . hogyan lehet és lehet-e minimális ejtésbeli eltérésekből messzemenő esztétikai következte-
téseket levonni? Van-e, lehet-e affinitás, valamiféle természetes kapcsolat az artikuláció árnyalatnyi 
módosulásai és a külvilág eseményei között? " 

A választ megadja a kötet egészén végigvonuló, a fonostilisztikai elemzésekkel 
párhuzamosan haladó gondolatmenetek sora, amelyek a hangzás, a puszta, még nem 
artikulált, alig artikulált hanggal való kifejezés elsődlegességét, tartalmait, funkcióit stb. 
követik nyomon az állati hangok, a csecsemők gőgicsélése stb. fokozatain keresztül a 
köznapi nyelvig, mely árnyalatokban gazdag érzelmeket, indulatokat közvetít a hangzás 
segítségével. Ez a fajta, hangszínnel, nyomatékkal stb. történő kifejezés ősibb, korábbi a 
nyelvnél; az absztrakciónál, fogalomalkotásnál. Magához a cselekvéshez áll közelebb. 
„Gondoljunk a gyűlölet hangos szimptómájára, a „préselt", a szorongatott hangkép-
zésre." „ . . . a gyengéd hanglejtésben megvalósul a simogatás, a félelemben a lapulás".9 

Ilyen alapon beszél Fónagy „a gége szintjére sűrített m i m i к á "-ról, a gégetérségben, 
„a szájüreg mikrokozmoszában" rekonstruált valóságról. A hangzás zeneisége, ennek 
fokozatai (zajtól dallamig) hasonlóan és fokozottan ősi tartalmak hordozói, a szemantikai 
intenzitás növelői. A zeneiség lépcsőfokainak létezésére, észlelésére, egyben a való-

8Fónagy: i. m. 176. 
9Fónagy: i. m. 38., 6 0 - 6 1 . , 81. 
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sággal való kapcsolat alakulásában, a társadalmi életben betöltött szerepére példaként 
megidézi az európai kultúrkörön kívül, a maoriknál, hopiknál érvényes elnevezések 
megkülönböztetéseit. (Külön szóval jelölik a beszédet, a szertartáséneket, kántálást, 
ünnepélyes kihirdetést.)10 

Azaz a mikroszkóp alá helyezett fonetikai árnyalatok, ejtésbeli különbözőségek 
intenzív elemzéséhez, értelmezéséhez elektrofiziológiai mérések tényeit, az etológia, fej-
lődéslélektan, antropológia, kultúrtörténet stb. távlatait, hatalmas területeket átfogó, 
extenzív összefüggéseit tárja fel mint tágas hátteret. 

V. V. Ivanov Hlebnyikov-elemzésénél rendkívül egyszerűen és kézenfekvően kínálkozik 
az intenzitás és extenzitás implikált jelenléte. Akárha a mű nem-nyelvi síkjaira figyelve, a 
„szcenikai" vetületet helyezzük előtérbe, nyilvánvaló lehet, hogy a költeményben, annak 
szemléletében, szemantikai hátterében, ugyanúgy „együtt vannak az emberek és istensé-
gek"11 (hozzátehetjük: állatok), mint Indiában, illetve a Hlebnyikov-értelmezte Indiá-
ban; mint a miniatűr világában, s az általa megidézett mitológiában. Vagyis, pl. akárcsak 
az írói szemlélet versbéli megvalósításának intenzív megfigyelése, tüzetes követése is 
magában foglalja a művet, hlebnyikovi világot stb. meghaladó, különös és különös módon 
törvényszerű extenzív összefüggésrendszert, annak egész sorozatát is. Gondolhatunk pél-
dául arra, hogy Hlebnyikovnak (1885—1922) ez a téma- és szemléletválasztása mennyire 
szervesen kötődik a kortárs európai művészek hasonlóan nem-európai hagyományok-
ból merítő fordulataihoz. Maga Ivanov Tolsztoj, Vernadszkij értekezésére hivatkozik, 
T. S. Eliot: The Waste Tűnőjének V. részére stb. S ha netán a műelemző elfogultságára 
gyanakodnánk — hiszen tudvalévő, hogy V. V. Ivanov V. N. Toporov-val együtt szaksze-
rűen foglalkozik keleti, ázsiai folklórral, mitológiával — akkor méltán juthat eszünkbe, 
hogy ez a választás nyugodtan megrekedhetne az esetlegesség szintjén, ha nem hordozna 
magában az egyedin messze túlmutató tudománytörténeti orientációt.12 

Ivanov műelemzésének intenzitása így, a fentiekben jelzett módon involválja a kimerít-
hetetlenségig folytatható extenzitást. (A többi interpretációnál a táblázatra — 3. — 
hivatkozunk.) 

III/5. Szinkrónia-diakrónia 

(L. 3. táblázatunk 3. főrovatát) 
E két elv jelenléte és elválaszthatatlansága már eddigi fejtegetéseink különböző pont-

jain és szakaszain is tapasztalható volt. Szerepelt — illetve pontosabban — akaratlanul 
bennefoglalódott. Hogyan? 

Akár például az intenzitás/extenzitás összefonódottságát taglalva, akaratlanul is érintet-
tük az egyidejűleg létező elemek viszonyaként, rendszereként felfogott mű vizsgálatának 

10Fónagy: i. m. 80., 39., 82. Vö. G. List: The boundaries of speech and song. Ethnomusico-
logy 7. (1963) 1 - 1 6 . 

' 1 V . V. Ivanov: i h. 235. 
1 2 Vö. V. V. Ivanov-V. N. Toporov: Szlayjanszkie'jazykovye modeliryjuschije szisztemy. Moszk-

va, 1965.; V. V. Ivanov: Zametki о tipologicseszkom i szravnityelno- isztoricseszkom isszledovanii 
rimszkoj i indo-evropejszkoj mitologii. Trudy po znakovym szisztémám II. 1965. 4 4 - 7 5 . stb. 
V. Propp óta, majd Lévy-Strauss munkássága nyomán (Tristes tropiques stb. 1955.), - Meletyinszkij 
és mások kutatásai révén ma már közismert ez az irányzat, s ennek termékenysége is. 
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átcsapását az időben egymást követő elemek viszonyaiként, rendszereként felfogott mű 
analízisébe. Többféleképpen. 

Például: V. V. Ivanov a ,JVlinja pronoszjat na szlovonüh . . . " interpretációja során, 
egyrészt tüzetesen foglalkozik a „versszöveg önmagában való tanulmányozásával" — azaz 
a konkrét, meghatározott nyelvi képződmény ritmikai, verstani, mondattani, fonéma-
sorok szerinti, mondat-strukturális stb. felépítésének pontos leírásával. Ez iskolapéldája 
lehet a szigorúan „szinkronikus" leírásnak. Másrészt — ahogy az az intenzitásban rejlő 
extenzív távlatok, utalások során felmerült —, ha kevésbé részletesen is, de lényeget érintő 
módon helyezi el ezt a szövegvizsgálatot történeti rendszerbe, sőt, rendszerekbe. Azaz, 
műelemzése diakronikus vonatkozások sorát foslalia maeában. Ezek közül a legegysze-
rűbb az, hogy az egyetlen művet az egész hlebnyikovi életmű, az egész hlebnyikovi 
költői világ képviselőjeként kezeli. A konkrét műre vonatkozó megállapításait beágyazza 
és összefüggésbe hozza Hlebnyikov többi munkájával (1. Ázsia-verseivel, Vidra gyerme-
kei c. sorozatával, Jesszir c. prózájával stb.). Ugyanakkor ezt, az irodalomtörténeti folya-
matba való elhelyezést tágabb értelemben is érvényesíti. Nemcsak az orosz irodalomtörté-
net vonatkozásában. Ezt tapasztalhatjuk a Hlebnyikov-életmű kortársi művek közé beil-
lesztésekor, akár például a kiemelt, közös, speciális érdeklődés nyomán. Oroszország és 
Ázsia kapcsolatának szenvedélyes kutatása így egymás mellé állítja az „Asztrahány — 
ablak Indiába" gondolatait és L. Tolsztoj „karmáról" írt prózáját stb.; illetve a század eleji 
európai költészet, sőt, általában a művészet Európa-előtti kultúrák iránti heves érdeklő-
dését. (Az eddig említetteken kívül például hivatkozik Paul Valéry gondolataira, Frazer 
hatására a The Waste Land esetében, a kubizmus konstrukciós elveire és Picasso, Braque, 
Juan Gris mexikói, perui, néger plasztika felé irányuló vonzalmára.)13 

Tehát egyre táguló, történelmi perspektívába helyezi, diakronikus megvilágítás segítsé-
gével értelmezi. S ha itt kiemelhetjük azt az egyszerű tényt, hogy ez a táguló távlat 
egyszerre jelenti a földrajzi (térbeli) és történelmi (időbeli) rálátás bővítését, akkor 
érdemes arra is gondolnunk, hogy ez a szó szerinti tér—időbeli extenzitásnövelés meny-
nyire elválaszthatatlan a nem szó szerinti dimenziógazdagodástól. Ebben a vonatko-
zásban talán elég arra utalnunk, hogy mind a földrajzi, mind a történelmi párhuzamok, 
analógiák éppen annak révén merülnek fel, hogy már nem csupán és főleg a szorosan vett 
nyelvi anyagot állítja előtérbe, hanem egyre inkább a nyelv mögötti (nyelv előtti, s ha 
tetszik, nyelv utáni) szemléletet. Konkrétebben: azt az eleven életanyagot, azt a televényt, 
amelyből Hlebnyikov és kortársai, majd az őket követők szemlélete fakadt és fakad. Egy 
példa: V. V. Ivanov, az 1913-ban keletkezett mű kapcsán szót ejt Hlebnyikov 1912-ből 
fakadó leveléről, ahol azt írja, szeretne „sétát tenni Indiába, ahol együtt vannak emberek 
és istenségek". Hasonló módon, közvetlen a párhuzam a Hadzsi Tarhan című verssel is, 
amely szerint az Indiában tett utazás az Igazságkeresés országában megtett útnak felel 
meg. S még mielőtt megemlítenénk az ezen a ponton adódó, sokértelmű összefüggésrend-
szert, elsősorban arra hívjuk fel a figyelmet: íme, itt van az átvitt értelmek dimenzióinak 
jelenléte, a metanyelviség s a transzcendencia határáig. Ugyanakkor a diakrónia megje-
lenése közvetlenül, tárgyiasan érzékelhető. Nemcsak arra gondolunk, hogy történeti 
kronológia szerint is evidens összefüggés van az 1913-as vers és az 1912-es levél szövege és 
utalásai között. Hanem például arra is, hogy a Hadzsi Tarhan címének két szava is, nyelvi 

13L. V. V. Ivanov: i. m. 235., 234. 
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megfejtésében is ott hordozza az említett utaiásrendszereket. A „Hadzsi": Mekkát járt 
zarándok szóhoz a „Tarhan" szó járul, mely kovácsot, s ugyanakkor — mongolul — 
„művészt", „mestert" is jelent. Tehát akár a közvetlen nyelvi értelmezésből is adódik a 
vallási-filozófiai, illetve, művészi, mesteremberi tanulmányút-jelleg egybefonódása. A 
versben - a Hadzsi Tarhanbun csakúgy, mint a Minja pronoszjat.. .-ban - már nyelvi 
szöveg gyanánt is adott az „út" , „séta", „zarándokolás" — azaz, a kiemelt műelemzésben 
a szertartásos „elefánthordszéken hordozás/hordozottság". 

S itt a műelemzésnek ahhoz a mélyrétegéhez érkeztünk, amely az eddigieknél jóval 
raffináltabban, de talán még poétizáltabban is magában hordozza szinkrónia és diakrónia 
elválaszthatatlanságát, akár úgy is, mint látszólag statikus elemek rejtett dinamizmusát. 
Avagy mint elemek-folyamat-jellegét. 

Az elemzésre kiemelt vers maga „a tervezett indiai út egyik állomásának tekinthető" -
írja az interpretáló V. V. Ivanov. Azaz: egyetlen, mozdulatlan pont, amely ugyanakkor 
csak látszólag „pont", csak látszólag „mozdulatlan", — lényege az, hogy utazás, része egy 
állandó mozgásnak. Ebben a minőségében a mozzanat felfogható egyszerű életrajzi 
vonatkozásnak. 

De ugyanez a megállapítás egyidejűleg egybehangzik az egész műelemzésnek mind a 
szorosan vett szöveganalízisével, mind pedig a szövegen kívüli fejtegetéseivel is. Mit 
jelent ez? 

Legegyszerűbben követhető ez az összefüggés a vers — s egyben, általában Hlebnyikov 
— sajátos költői nyelvén, szavain keresztül. A költő, az orosz futurizmus egyik vezér-
egyénisége Majakovszkij mellett — szóalkotó szenvedélyéről híres. így természetes, hogy a 
műelemző már dolgozata kezdetén időt és helyet szentel a mű szóanyagának, az alkal-
mazott szavak pontos értelmezésének. S itt különös jelentőségűvé lesz az egyes szavak 
többértelműsége. Hála a kitűnő fordító szakszerű kommentárjainak — Gránicz István 
alapos munkájának14 — értesülhetünk arról, hogy már a vers kezdetén szereplő 

„gyevicedümnüj" : (szó szerint: hajadon, lányos, ártatlan) 

Hlebnyikovnál, a költemény kontextusában rejtett nyelvi, asszociációs utalásokat tartal-
maz. Például a kiemelt, összetett, képzett szó a költő által alkotott neologizmus, sokszo-
ros belső ráértéseket tartalmazó, sűrítő szóalkotmány. Azaz, tartalmazza a „diim" szótőt, 
amely a versben utalás-láncolat egyik pontja. így 

a ,gyevicedümnüj" „düm" tagja: füstös, füstszerű, testetlen, amorf, tünékeny jelen-
tésű. 

Ugyanakkor, ugyanez a szó, nyelvtörténetileg még egy — kevésbé közismert — jelentésár-
nyalatot is hordoz: 

„düm": fehér, világos mellékjelentést, 

amely a fordító avatott magyarázata szerint összefügg a régi szláv értelemmel, mindennapi 
tapasztalattal: a nyírfából rakott tüzek füstjének „fehér", „világos" színével. Egyidejűleg 

' * L. Helikon, 1974/2. A továbbiakban Gránicz István kommentárjait követjük. 
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ez a fajta füstszerűség, tünékenység, fehérség, holmi „kísértet"-jelleg és asszociáció 
felidézését is magában rejti. A mű konkrét szövegében ez annyit tesz, hogy már a kiemelt 
jelzőben (a ,,gyevicedümnüj"-ben) is jelen van az elefántra való asszociációs utalás: az 
elefánt fehérségére és kísértetszerűségére. 

Tovább mélyül, sűrűbben összeszövődik a belső kapcsolatrendszer (a hangzásbéli, 
rímek szerinti oda-vissza utalási rendszerről itt nem is szólva). Egyetlen példaként most 
azt emeljük ki, hogy a mű „szlon gyevicedümnüj" kifejezése — tehát a női figurák 
összefonódásából keletkezett elefánt — a vers sajátságos mondattani viszonyai szerint 
értelmezhető valóságos alanyként is, de egy személytelen mondat cselekvést elszenvedője-
ként is. Az utóbbi esetben a „minja" (engemet), illetve a „vszje" (mindegyik, mind) 
névmások bizonyulhatnak alanynak. Ezt a kétféleképpen értelmezhetőséget fokozza, 
fenntartja, lebegteti az enjambement, a ritmikai kompozíció és a kifinomult fonéma-
szintű belső egymásrautalások összefonódása. 

Tehát már a nyelvi értelmezésben szorosan összekapcsolódik a szinkron leíró nyelvé-
szeti és diakron nyelvtörténeti szempont. Ezek, s a csak jelzett mondattani, szótani 
(hangtani, verselési) egymásrautalások egybevágnak a például választott miniatűr rajzának 
egymásba átindázó vonalaival; s a miniatűr mögött rejlő szemlélet embert—állatot, is-
tent—embert, hordozót—hordozottat stb. egybefonó felfogásával. Ivanov szavaival: 

,A gondos elemzés során feltárul az elemek finom egymásba fonódása. mely egységes képpé áll össze, 
ugyanúgy, mint a hajadonok figurái a Hlebnyikovot megihlető indiai miniatúrán.'" s 

Fónagy Iván műelemzése esetében a hangzás, a dallam, a zenei aspektus középpontba 
helyezése már önmagában az egyidejűség és egymásutániság, a szinkrónia és diakrónia 
egymásba fonódását idézi meg. Ezen belül is külön figyelmet fordít a vers „egymást 
visszhangozó", „folyondárt képező" szavaira (1. „hegyomlás s e hegyomlásnak"). Az 
„egymásba girlandosan átszövődő zenei mondatok"-ra hivatkozik hasonlatként; 
„ . . . mintha hurkot vetne és kifordítva ismétlődnék a mondat" ügy véli, s a jelenséget 
spirálvonal felrajzolásával jeleníti meg.16 Mindezzel is az egyidejűség és folytonosság, 
szakadatlanság egymástól elválaszthatatlan jelenlétét szemlélteti. (Közvetlenül asszociál-
hatjuk ehhez a ponthoz Bonyhai Gábor műelemzésében a „fúga", az .Entführung" 
központi szerepét; Martinkó: Berzsenyi interpretációjánál a Razumovszkij-vonósnégyes, 
Bach: János passió párhuzamát, a szonáta vagy szimfónia, énekes és hangszeres zene 
egybefonódásának „többszólamú szimultaneitása" kiemelését.17 

IV. A müelemzés-modell összegezése 

Eddigi okfejtésünk szerint a különböző fajta műveket, különböző féle eszközöket, 
módszereket, eljárásokat választó műelemzések mindegyikében fellelhető(ek) közös moz-
zanatok) , amely(ek) a művet művé tevő, lényeges jellegzetesség(ek) aktív imitálásából 
ered(nek). Ilyen közös jellegzetességként itt az IMPLIKÁCIÓ/IMPLIKÁLÁS -IMPLI-
KÁLÓDÁS jelenségét, fogalmát emeltük ki. Ez az IMPLIKÁCIÓ felfogásunk szerint alap-

15 V. V. Ivanov: i. h. 239. 
1 ''Fónagy: i. m. 35. 5. ábra., 179-180 . , 1 8 8 - 1 9 7 , 1 8 0 . 
17Martinkó András: i. h. 18-19 . 
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vető, lényeget alkotó összefüggések csomópontja, összefonódása. Eme összefüggések 
közül néhányat tíz kiválasztott, konkrét, különböző fajta műelemzés nyomán követtünk 
végig egy ilyen szempontú áttekintést szemléltető táblázat formájában (1. 3. táblázatot), 
illetve két interpretáció példáján részletesebben bemutattunk, értelmeztünk. Ezek szerint 
ez az IMPLIKÁCIÓ-fogalom a következő összefüggéseket hordozza magában: 

1. Mikro- és makrokozmikus összefüggések implikációja, „szövegen belüli" és „szöve-
gen kívüli" viszonylatokban. Azaz, leegyszerűsítve: a műelemzésben — miként a műben — 
egy-egy (vagy egy bizonyos) kiválasztott mikrokozmosz implikálódik egy-egy (vagy egy 
bizonyos) makrokozmosszal. Konkrétan, például egy-egy műelem (Pasztemák „ablak"-a); 
vagy műréteg (Füst Milán: Öregség-ének hangzásrétege); egyféle vagy néhányféle szeg-
mentálási vagy megvilágítási mód (1. Lötz, R. Jacobson módszere) — képviseli bizonyos 
módon és bizonyos fokig — az adott, konkrét műegészet, bizonyos fokig és bizonyos 
szemszögből az életmű-egészet, avagy általában a mű természetét, annak bizonyos aspek-
tusait stb. Vagyis, ahogy a közel hozott mikrokozmosz változik: jelentheti egy mű 
hangzásvilágát, avagy egy vers szakaszainak kapcsolatait, rendszerét stb. úgy a benne 
felmutatott makrokozmosz is változik; hol az adott költői világra vonatkozik elsősorban 
(1. „paszternáki" világ), hol az adott korszakra, netán mindkettőre stb. (L. Martinkó 
Berzsenyi-elemzése egy olyan 18. századi költő megnyilatkozását fedi fel, aki képes a 19. 
századba átlépő emberként vallani.) 

2. Intenzitás és extenzitás implikációja, „nyelvi síkon belül" és „nyelvi síkon kívül". 
Leegyszerűsítve így is jellemezhetnénk: olyanfajta belterjesség, amely egyben sűrített 
külterjesség. Fónagy műelemzésében például az intenzív figyelemmel kísért fonatikai, 
hanglejtésbeli különbségek rejtett, magába sűrített tartalmaiként pszichikai, kultúrtörté-
neti stb. összefüggéseket, extenzív távlatokat tár fel. így a hangzás szintjén, a „mikro-
ingerek univerzumában" intenzíven, miniatűr változatban elevenednek meg a külvilág 
eseményeinek, azok alakításának, a cselekvésnek az energiái. S a „dallamfejtésnél" csak-
úgy, mint az igényes olvasásnál felnagyítás tanúi vagyunk, amely „szervesen hozzátartozik 
a versolvasáshoz is, az olvasó rejtjelfejtő tevékenységéhez". Meggyőzően felmutatja, hogy 
ez „szükségszerű következménye, tükörképe a sűrítésre, tömörítésre, a jeleknek minél 
kisebb térre való szorítására törekvő költői rejtjelezésnek".18 V. V. Ivanov Hlebnyikov-
elemzésénél még szembetűnőbb az, hogy intenzíven, kissé térre szorított, sűrű szöve-
dékű összefüggéshálózat jelenik meg. Mint a miniatűr-illusztrációnál, kicsinyre, példázat-
nyivá zsugorítva nemcsak egy egész költői világ mutatkozik be a maga speciális, szigorúan 
szervezett, öntörvényű szóalkotásaival, szófűzéseivel, verselésével; hanem egyfajta kortör-
téneti metszet is, a maga mitologikus útkeresésével, világszemléletével, igazságkeresésével. 
Az intenzitás itt a mű életműbeli feszültségének sűrítésére is vonatkoztatható, s az 
extenzitás jelenlétét szemléltetheti az akár egyetlen nyelvi megoldásban („szlon gyevice-
dümnüj") felidézett indiai hitvilág. 

3. Szinkrónia és diakrónia implikációja jól megfigyelhető minden olyan esetben, 
amelyben egy-egy műbéli jelenség egyidejűleg statikus és dinamikus aspektusból is felfog-
ható. Például a Hlebnyikov-versnél már a cím, s maga a miniatúra önmagában hordja, 
implikálja a megidézett kép, ábra statikusságát (elefánton ülő Visnu mint mozdulatlan 
kép), illetve ugyanennek dinamizmusát, mozgását (a mozgás, mozgatás, hordozás és hor-

1 'Fónagy: i. m. 38., 40. 
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dozottság jelenítődik meg az elefántot alkotó hajadonok, s az elefánton ülő, „hordozott" 
szemszögéből, mindezek nyelvi kifejezésmódjában egyaránt). Fónagy elemzésénél pedig a 
hangzásban, a zeneiségben eleven benne rejlő dinamizmus más értelemben is hangsúlyozó-
dik. Például abban a megfontolt és igazolt állításban, mely szerint: 

„A dallamvezetés, a versdallam . . . legközvetlenebb és leghitelesebb tükrözője a vers menetét meg-
határozó, a verset kialakító eredeti verszenének."1 ' 

Lényegében tehát a látszólag mozdulatlan, egyidejű jelenségek önmagukba rejtett moz-
gása, folyamatjellege bontakozik ki, az „elem" -jellegű és a funkció szerű lét egy-
másba fonódása. A mű egyes rétegeinek, összetevőinek léte, amely egyben létesülés is. 

Végül tehát azt állítjuk, hogy minél jobb mű minél jobb elemzéséről van szó, annál 
többértelmű, többirányú összefüggés-láncolatokra utaló implikációt mutat fel, illetve an-
nál gazdagabban, tágabb körben és érvénnyel fejti fel, jelöli ki e rendszerszerű belső 
kapcsolatokat, amelyeknek találkozópontja, góca az így felfogott implikáció. A műelem-
zés-modell lényege tehát egy ilyen értelmű implikáció meglelése, bemutatása (explicite 
vagy implicite), létének, egyben funkcionálásának (úgy is, mint a mű autentikus létének) 
demonstrálása, igazolása. 

Ugyanakkor ez az IMPLIKÁCIÓ — minél jobb mű minél jobb elemzéséről van szó, 
annál inkább — egyben IMPLIKÁLÁS is lesz. Olyan tényező, olyan „valami", amelynek 
léte egyben cselekvés, funkcionálás, működés is ; az olvasó, befogadó érzelem- gondo-
latvilága viszonylatában működtetés is. Emellett, hasonló mértékben és hasonló foko-
zatok szerint IMPLIKÁLÓDÁSként is jelen van. Azaz, a műelemzés menete magában-
hordozza azt a fajta immanenciát, ön-indokoltságot, ön-hajtóerőt is, amely az elemzés 
tárgyának lényeges vonásával: a mű autentikusságával egybehangzó. (Abban az értelem-
ben, ahogy Thomas Mann írja a Varázshegyről: észrevettem,. . . hogy a davosi törté-
n e t . . . mást gondol önmagáról, mint én róla".)20 

Az így vázolt IMPLIKÁCIÓ (mint már a Fókusz is)21 annak a két tengelynek metszés-
pontjaként tekinthető, amelyet általában a nyelvre vonatkoztatva F. de Saussure hangsú-
lyoz, megkülönböztetve „az egyidejűleg létező dolgok tengelyét" „az egymásra következő 
dolgok tengelyétől". Úgy véljük, hogy nemcsak a nyelvi jelenség, hanem a költői nyelv 
jelensége, maga a műalkotás — s a mű lényegét, működési elvét ellesni, imitálni igyekvő 
műelemzés is — mindenkor: 

„. . . egy megállapodott rendszert és egy fejlődést foglal egyidejűleg magában" „. . . rendszer és ennek 
története".2 2 

Hozzátesszük: nemcsak története, hanem „történése" is, abban az értelemben, hogy új és 
új jelenben, új és új interpretációban, illetve új és új recepcióban újra „megtörténik". 

Ennek, az egymással összeforrott rendszer- és fejlődésjellegnek lényegét, egyben mű-
ködési elvét, egyféle absztrakcióját kíséreltük megragadni adott műelemzés-modellünk 
formájában. 

19Fónagy: i. m. 24. 
20 Thomas Mann: A varázshegyről, 1939. Princeton. 
2 1 Kísérlet egy műelemzés-modell felállítására i. h. 
22Ferdinand de Saussure: Cours de linguistique générale. Paris, 1939. Magyarul: Bevezetés az 

általános nyelvészetbe. Bp. 1967. Fordította: В. Lőrinczy Éva, 26. 
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AZ ELBESZÉLÉS NÉZŐPONTJA 
A XX. SZÁZADI TÖRTÉNELMI ÉS MÍTOSZREGÉNYBEN 

1983. december 6-7-én az MTA Irodalomtudományi Intézet XX. századi Osztálya tudományos 
tanácskozást rendezett az újvidéki Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete mun-
katársainak részvételével. Az alábbiakban az ott elhangzott eló'adások írásban benyújtott változatait 
közöljük. 

BORI IMRE 

FÜST MILÁN ÉS A TÖRTÉNELEM 

Füst Milán ügynevezett történelmi regényei (és drámái) a magyar regény- és dráma-
irodalom szélsőséges esetei, hiszen Füst Milánnak a történelemhez való viszonya sem 
más: az is sajátos, még akkor is, ha felfogásának közelebbi-távolabbi rokonai között ott 
tudjuk Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Déry Tibor, illetve Sánta Ferenc és Mészöly 
Miklós egy-egy művében alakot kapott írói megnyilvánulását, de még ezekhez viszo-
nyítva is az ő műveinek irodalomtörténeti jelentősége nyomatékos és hangsúlyos. Úgy 
tartjuk - ebben a pillanatban legalábbis - , hogy Füst Milán Advent című regénye a 
magyar történelmi regények olyan sorát kezdte meg, amely sor tulajdonképpen a 
klasszikus történelmi regényideálok tagadását is jelentette. Előrebocsáthatjuk tehát, 
hogy az úgynevezett történelmi regények olyan csoportjának a középpontjában álló 
Füst-művekre gondolunk, amelyekben hiába keressük „egy konkrét történelmi korszak 
művészileg hű ábrázolásának" még a szándékát is (Lukács: A történelmi regény. 1977. 
17. o.), elannyira, hogy ha szem előtt tartjuk Lukács Györgynek azt a megállapítását, 
hogy „a régi, klasszikus történelmi regény annyiban volt történelmi, hogy a jelen 
konkrét történelmi előzményeit mutatta meg, a nép fejlődését ábrázolta a múlt vál-
ságain keresztül egészen a jelenkorig" (Lukács: uo. 419.0.) , akkor Füst Milán törté-
nelminek nevezhető regényeit történelem nélkülieknek minősíthetjük. 

Egy történelmi regényíró, akinek nincs szüksége a történelemre! Ez Füst Milán, ha 
két, úgynevezett történelmi regényére, az 1920-ban írott, s 1923-ban megjelent 
Advent re és az 1961-ben kiadott A Parnasszus felé című regényére gondolunk. Az 
Advent esetében ugyan állításunk ellenében idézhetőek lennének magának az írónak 
(kései) szavai, amelyekből kitetszene a mű és fogantatása konkrét történelmi össze-
függése, lévén szó az 1920-as évről, amelyben „a Stocker és Surgoth nevű bírák ember-
telen magatartása és szörnyű ítéletei" riasztották a jobb érzésű embereket, s amikor 
magának az írónak fehér tisztek elől kellett rejtőzködnie, s amikor „egy akkori iro-
dalomkedvelő koronaügyész mentette meg a bajtól". Ám ezek a vallomásos sorok leg-
feljebb a művet megérteni segítenek bennünket, de nem minősíteni is egyúttal — 
ezeknek a történelmi regény karakterét illetően különösebb jelentőségük nincsen. Miért 
kell tehát Füst Milánnak a történelem, ha tudjuk, hogy az Advent történései a XVII. 
századi Angliában, A Parnasszus felé eseményei pedig a XVIII. századi Magyarországon és 
Ausztriában játszódnak le. Ha Füst Milánra jellemző paradoxonok után nyúlunk magyará-
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zatához, akkor azt mondjuk, hogy azért kellett neki a történelem, hogy írói szabad-
ságát biztosítsa, a kreáció zavartalanságát és akadálymentességének a feltételeit meg-
szerezhesse, képzelete pedig szabadon cserkészhesse be az élettájakat. S milyen is az a 
bizonyos történelem, amit az író müveiben felhasznál? Hozzá méltó, s rá jellemző -
mondhatjuk —, s közben arra gondolunk, hogy itt sem tagadta meg önmagát Füst 
Milán, aki, ha a történelemre szüksége van, azt nem történelemkönyvekből szerzi be, 
hanem kitalálja és megteremti, mint ahogy versei egy vonulatában, mint dicsekedte, 
„kitalálta a valóságot". Ami természetesen közelről sem jelenti, hogy Füst Milánnak ne 
lett volna igen egyértelmű véleménye a történelemről. Mert „újkori" történelemről van 
szó, emlékeztessünk 1919-es naplófeljegyzései közül a következő pár mondatra: „S az 
újkor történetét olvasni! Vér — vér mindenütt, fondorlat, gyűlölet, csalás, börtön, 
kivégzés, lázadás . . . Mi lesz veletek, emberek!" (Füst Milán: Naplói . 1976. 265.0.) . 
Hogy ezt művészileg meggyőzővé tegye, nem fordult sem a „világtörténelmi egyéni-
ségekhez" még utalások formájában sem nagyon, nagyjából eltekintett az „emberi 
cselekvés történelmileg adott volta" elvétől, de ha csak tehette, megkerülte a valószínű-
sítésnek olyan jó bevált eszközét, mint amilyen például a „helyi színek" szinte kimerít-
hetetlen változatokat kínáló tárháza, vagy az úgynevezett koreszméken való inszisztálás, 
azaz az egész mikro- és makrovilág. A figyelmünk előterében álló két Füst Milán-
regényben tehát a történelem nem a mikornak a problémájaként vetődik fel, hanem a 
nem mának a szerepét játssza, s ilyen módon az „örök", az „időtlen" művészi előállítá-
sának a lehetőségével kacérkodik, illetve a közlés olyan régióiba is behatolni próbál, 
ahova egy mainak nevezett regényben általában nem látszik ildomosnak vagy lehetőnek 
behatolni. S mert erre a kérdésre mostani felszólalásomban már nem szándékozom 
visszatérni (apró kitérőként, de gyönyörűségünkre) hadd idézzek A Parnasszus felé 
című regényből egy részletet, amit egy mai tárgyú, ma írott regényben nagyon nehéz 
elképzelni, abba illőnek elfogadni. íme: 

,Márta asszony azokon a napokon, mikor bánkódott, különösen szép tudott lenni. 
Tearózsaszín sápadtsága s az a sötét, neheztelő sugárzás, amellyel fekete szemeiből 
mindent elárasztott maga körül s riadt mozdulatai — mindez szinte átitatta környezetét 
valamely édes melankóliával, amelyhez valósággal ragaszkodott az ember, vagy úgy is 
mondhatnók, hogy nem akart belőle kigyógyulni. Aki ilyenkor látja először, megilletőd-
vén megkapó szépségétől, biztosan már eleve igazat ád neki élete minden vitájában, s 
minden bizonnyal áldozatnak látja ő t . . . " (169. o.). 

Alaki ismérvek alapján az Advent is, A Parnasszus felé is történelmi regény. Való-
jában áltörténelminek kellene neveznünk, s a történelmi regényeknek egy külön 
csoportjába sorolnánk, minthogy szinte bizonyosnak látszik, Füst Milán szándéka 
közelről sem az volt, hogy a XVII. századi Angliáról, illetve a XVIII. századi Magyar-
országról és Ausztriáról írjon regényt, hanem hogy világélménynek találjon egy, a 
személyességében is személytelen formát, amelyben az alakoskodó, a szerepjátszó, 
azaz: az elidegenítő tendenciák könnyűszerrel érvényre jutnak. Azt az állítást is meg-
kockáztathatjuk tehát, hogy Füst Milánnak nincsen történelemfilozófiája (sem köl-
csönzött, átvett, felhasznált, alkalmazott, sem magagyártotta változatában), amellyel a 
XVII. századi Anglia vagy a XVIII. századi Magyarország és Ausztria történelem-
könyvekben vagy fikcióban található eseményeit történetileg értelmezné, s történelmi 
eseményeket amott és emitt egy teória segítségével felfogná, megvilágítaná, azaz: inter-
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pretálná, s felfogása fáklyafényében vezetné hőseit az ugyancsak történelemfilozófia 
segítségével megtalált céljaik felé, és a maga eszmemenetének mágneses tere segítségével 
adna irányt a regénybeli eseményeknek. Különben is kérdés lehet, tulajdonképpen 
milyen tudatossági fokú történelemfelfogás szükségeltetik (és szükségeltetik-e egyál-
talában) egy jó történelmi regény megalkotásához. Ha tehát fentebb rögzített megálla-
pításaink helytállóak, akkor nyilvánvalóan Füst Milánt nem érheti Alfred Döblinnek 
ama Lukács György idézte vádja a történelmi regényírók egyike-másika ellen, amely 
szerint azok a „történelemmel akarnak valamit" (Lukács i. m. 387. o.), ugyanakkor 
pálcát lehetne törni felette amiatt, hogy „nem ad tisztességesen dokumentált történelmi 
képet", és ami még nyomósabban esik latba, „nem ad történelmet" sem (uo. 386. o.). 
Érthetően vajmi sovány úgynevezett történelmi gondolatokra bukkanhatunk csupán a 
már elmondottak alapján Füst Milán „történelmi" regényeiben. Az Adventben például 
erre: „Hogy néznek ki tábornokaink? - Mint a királyi levélhordók! . . . — gondoltam 
útközben . . . Hogy le van itt rongyolódva minden! . . . — Hja, egy ország, amelyben 
egyebet sem tudnak, mint gyűlölni és verekedni . . . — már évszázadok óta!" (az 
1923-as kiadás, 10. o.). Vagy egy másik, ehhez nem messze eső szöveghely szerint: 
„— Lám, — a pince lakói mennyivel bátrabbak, mint mi vagyunk, — urak, — gondoltam 
töprengve . . . — Hát nem szégyen ez a sok alakoskodás. . . Ez a gyáva, hazug megaláz-
kodás? . . ." (uo. 14. o.). 

Füst Milánnak, ha nincs is szokványos és szabványszerű történelemfilozófiája (mert 
ha még több fentebb idézettel rokon állítását gyűjtjük is be, s a ki nem mondottakból 
is-kiszűrjük, mi ehhez a kérdéshez tartozik), azok sem ígérik valamilyen felfogásrend-
szernek még a halavány körvonalát, de van sors-, illetve emberfilozófiája, amit a Füst-
opusz annyira kétségtelenné tesz. Az ő tudatvilágában, s itt művészi tudatvilágra 
gondolunk, az embereknek van sorstörténetük, és ez egy antropológiai-szociológiai-
természeti közegben „történik meg", játszódik le, de maga ez a bizonyos közeg (tapasz-
talatunk szerint) nem emelkedik az ábrázolási cél rangjára, s megmarad a művészeti 
eszközök nagy és nélkülözhetetlen tárházában, egyúttal a jelentések általánosságokra 
kijelölt polcain is. Ezért van azután az a benyomásunk, hogy Füst Milán, amikor törté-
nelmi regényeit írja, nem tesz mást, mint a „múltak kicsinyes körülményeit" használja 
építkezése közben (A Parnasszus felé. 420. o.). 

E ponton pedig föltétlenül meg kell említenünk, mit Füst Milán történelmi (és nem 
történelmi) regényírásának egyik fő ismérveként szeretnénk minősíteni — valószínűsítési 
módszereinek sajátos voltát. Ő nem történelmi eseményekkel és történelmi eszmékkel 
valószínűsít, azaz nem ezek segítségével köti a regényidő csomóját egy adott korhoz, 
aminek alapjában végeredményben a történelmet szoktuk vele kapcsolatban is említeni. 
Ebben úttörő szerepét is hangsúlyozhatnánk a magyar regény történetben. Legszíve-
sebben a tárgyakkal, nevekkel, apró jelenetekkel és mitizált objektumokkal, illetve 
babonákkal — mondjuk így — operál. Az Advent lapjain lényegében megelégszik az írek 
és a katolikusok emlegetésével, amikor történetileg akaija hitelesíteni az időt, amelyben 
főhőse él. „— Hja — a vámhivatalnokokkal nehéz! . . . Az ír gyapjú pedig meg van 
dögölve . . ." (15. o.), később „az írek újból szemtelenkednek" — olvassuk (26. o.), s „a 
mi megbódult katolikusaink összeszűrik velők a levet" — mondja (uo.). Közben ezt 
látjuk: „Az urak négyen voltak s éppen azon értem őket, mikor aranymérlegen egy 
hollandi hagymát mértek kellemes diskurzusba merülve. — A hagyma a házigazdáé 
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volt." (15.0.). S a hely, ahol az események történnek? Az Adventben London, de a 
jelenet, amit látunk, kérdés, valóban londoninak látszik-e. 

„Fel-lejártam tehát egy ideig . . . A kályhában ropogott a tűz - s engem újra körül-
ölelt bús ölelésével az elhagyatottság . . . 

Kinn a londoni színtelen, szürke égbolt az ablak keresztjei között . . . s a szemben 
fekvő udvarban is ugyanaz a látvány: disznai között a fuvaros. . . most szerszámot 
pucol . . . lovak ácsorognak egy kocsi elé fogva . . . szemét . . . Néha egy-egy kiáltás hasít a 
csendbe valahonnan . . . S a lépcsőn ott áll egy terhes nő és nézelődik . . . A kocsis 
babája, aki miatt a múltkor az a verekedés volt . . . 

A múltkor? — Hiszen annak m á r . . . már közel négy hónapja. — Hogy múlik 
az idő!" 

S az-e a XVI. századi Párizs-kép ugyanott, a derű a londoni ború ellenpontjaként? 
Az ikonográfiái rokonság különben is szembeötlő, noha ez egy Füst Milán-metszet, 
amaz pedig a Füst Milán-„valóság" akar lenni: 

„Ó, Pá r i s . . . A boldog Páris! . . . Százötven év előtt! . . . A borpiac! Emberek, 
asszonyok, targoncások . . . S egy kapubejárat előtt egy szép és karcsú dáma drágalátos, 
tornyos frizurával s mellette egy kis fiú! . . . 

Ugy áll ott félrebillent fejjel, mintha ölelésből ocsúdnék! . . . Megölelték, — valahol 
egy tükör előtt ölelték meg nemrég, de ő lehunyta a szemét. . . 

S mi lett belőle? . . . " 
Nem mondhatunk mást, ha A Parnasszus felé párhuzamos helyeit vesszük szemügy-

re. Mert ilyen is akad, s nem is egy e két Füst Milán-regényben. Mi most csak azt a 
következtetést akarjuk levonni nagyon is egyszerű, puszta összevetésükkel, hogy e 
regények „helyi színei" sem „helyiek", hanem általánosságot mutatóak. A londoni 
hajnal lehetne a bécsi is, és a bécsi észrevétlenül épülhetne a londoniba. Nézzük hát a 
londoni hajnalt: 

„A pékek ott szaladnak háromkerekű kordéjukkal az út közepén s felkiáltanak az 
emeletekre . . . Válaszképen egy-egy kócos női fej jelenik meg a köd-ülte ablakokban s 
lekiált: 

— Jövök már! — El ne menjen! 
S nemsokára papucsok csattogása visszhangzik az alvó ház mélyéről, a pék pedig 

megáll az utcasarkon . . . Fagyos kezeit melengeti lehelletével, vagy csörgeti a pénzt a 
táskájában, aztán taligájával tovább döcög . . . " (82. o.). 

S írne a bécsi: 
„A városban még mozdulatlan csend volt, mikor kilépett a kapun, s egyes szűk 

utcákban még olyan homály, amilyen alkonyatkor szokott lenni. . . Hűvös volt. Egy 
pékműhely pincebejárata előtt pedig megállott. Onnan meleg levegő áramlott fel reá és 
ez j ó l e s e t t . . . " (328-329. o.). 

A Parnasszus felé nyilvánvalóan gazdagabb, már terjedelménél fogva is a minket 
érdeklő részletekkel, de minden különösebb bizonyíték nélkül vagyunk kénytelenek 
elhinni, hogy az 1741 utáni időkről beszél, s hogy Mária Terézia kora az, amelyben 
Baldus Sebestyén „szabad polgár és nyergesmester" János nevű fiának „elragadó tehet-
sége" (99. o.) édes-bús történetként kifejlődni látszik. Tudjuk, hogy a „nagy Bach 
utáni" időkben vagyunk, s a Füst Milán hőse már Haliéba a Bach Wilhelm Friedemann 
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(1710—84) keze alá készül menni, és már Madame Sevigné és Voltaire könyvét is 
olvassák, méghozzá szabadelvű szépasszonyok. És felbukkan „ebben a felvilágosult 
korban" Newton neve is, annak bizonyságaként, hogy „már majdnem minden fel van 
fedezve" (289. o.). Közben a hegység láncolatát megszakító szakadéknak Szent János 
tarisznyája a neve (106. о.), a gyűrűnek legendája („Ezt a gyűrűt a századok mélyén 
egyik ősanyja valami nagyúrtól kapta emlékbe, szerelméért. így lett belőle ereklye, 
családi büszkeségük ereklyéje . . ." 133.0.), a kútnak pedig misztériuma van („— Ó, a 
kutak misztériuma! Bele lehetne szédülni legendáikba, mindig ezt érezte. Otthon a 
legtöbb kútnak megvolt a maga legendája: hogy hányan babonázták már meg, és miféle 
szellemek szállnak fel olykor a mélyükről. Néha még gonosz kísértetek is, bizony . . . " 
324. o.). A húsvét pedig szertartásos teljességét mutatja: 

„Seebold úr körülnézett a napfényes utcán. Azon most megint nagy porfelhőket 
kavartak háncsseprőkkel. Némelyek pedig kézzel font virágos gallyakkal koszorúzták a 
házak homlokát. Egyes ablakokban már ott állottak a barkával, kökörcsinnel, ibolyával 
körüldiszített gyertyák. Kék fejkendős asszonyok, fehér fejkötős lányok fűzfából font, 
új kosarakban színes kendőkbe pólyált sonkát, kalácsot hoztak a szentelésből. Egy fiú 
felvirágzott báránykát hajtott a paplak felé, mögötte a szülei ünneplőben . . . " (87. o.). 

S a nagy művész édesanyja, Márta asszony, már a „híres kőlépcsőn" áll, „amelynek 
fokait a földből ásták ki, s amely állítólag Árpád-korabeli volt . . ." (237.0.). 

Sorolhatnánk, gyönyörködve, a példákat az Adventből is, A Parnasszus felé címűből 
is, többek között azért is, hogy bizonyítsuk, Füst Milán föltételezhetően előre meg-
fontolt szándékkal idézte ebben a két történelmi regényében a karácsony ígéretét és a 
húsvét közelségét — a megváltó születésének és feltámadásának misztériumát, megkö-
zelítve a jelképiséget is velük. Ehelyett mi két, a Füst Milán e regényeit jellemezni 
látszó mozzanatra hívjuk fel a figyelmet: a bibliai hangvétel és a bibliai hivatkozások 
aktív jelenlétére — az Adventben a szorongatott lélek szorongásos önmagával folytatott 
kommunikációja megjelenési formájaként („Olvasom: hogy el fogsz jönni, Uram, e 
világra s meg fogod váltani eredendő szenvedéseitől. . ." — ezek a regény első monda-
tai!), A Parnasszus felé címűben a barokk orgonamuzsika címvilágaként és tématáraként, 
de a művészsorsot drámai szenvedésekkel megélő hős vallomásos választásainak jelze-
teként is („Megint Buxtehudénak egy motettáját játszotta, amelynek témája ez: »Meg-
szűnik föld és ég, de nem az én szavam.« És az orgonaszó valóban olyan volt, hogy az 
ember lehunyta tőle szemét, és viharvert éjszakát látott maga előtt, vad hullámokat, a 
lakatlan, szélmarta űrt, és az Úr hangját hallotta fennen libegni a semmiségnek e vizei 
felett . . ." 334. o.). Másodikként a tréfa művészi funkciót kapott voltának tényére. Az 
Advent bírósági elnöke tartja nagy becsben a tréfát, azt tartja, életbölcsesség van benne 
(34. o.), s az Advent hőse ezt kamatoztatja („— Mi ez? — kérdeztem . . . — még mindig 
lázasan örökös készülődéseimtől.. . Mi ez? Spárga? — No, ha spárga, — azt először az 
Elnök Úrnak! . . . " 47. o.), s A Parnasszus felében pedig imígyen szórakoznak: „— Hát 
azt tudja-e, hogy hányféle fa van, amivel nem lehet befűteni? . . . — A tréfa meg a 
kofa . . . Hát azt tudja-e, hogy hányféle nőszemély van, akit nem tanácsos megölelni? 
A tekenő . . . s a csalány . . ." (163—164. o.). 

Talán sikerült bizonyítanunk az eddigiek során is, hogy nem történelemről van szó 
Füst Milánnál akkor sem, amikor hitünk szerint történelmi regényeit olvassuk, hanem 
„végtelenbe folyó, örökös jelenről" (195.0.). Ebben érthető, hogy „rettenetes az élet" 
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(az Advent 9. о.), s hogy négy évtized múltán is csak az „élet borzalmas szépségeiről" 
beszélhet (344. o.). 

S ha már itt tartunk, s mert illendőnek tudott időnk végéhez is közeledünk, hadd 
jelezzük (egy másik, kedvező alkalomra bízva részletesebb kifejtését), hogy Füst Milán 
lét- és sorsfilozófiája egy adott ponton mégis az emberiség történetének eszmemene-
tével korrespondál. Mert ha szívesen idézzük is például az Advent majdnem minden 
zárát nyitó kulcsaként a következőket ( „ . . . m a 1 6 . . . november 2-dikán, délután, 
mielőtt felöltöztem volna, hogy elmenjek látogatóba a Piccadillybe, James Freeman 
ügyvédhez . . . s csakis abból a célból, hogy megismerkedjem nála Van Geldennel, -
azzal a bíróval, aki szegény kedvest oly könnyedén a halálba küldte . . . Minek 
teszem? . . . Majd elválik . . . Történjen végre valami! — Azt akarom! — Mert rettenetes 
és sötét dolgok vannak bennem. Vagy csak játszani akarok a tűzzel? Megint? " 10. o.), 
valójában egy másik szöveghelynél kell megállni, hogy a lélektani csapdát elkerülve 
szemlélődhessünk. Ez pedig a következő: 

„. . . — Nem az ocsmányság, nem a becstelenség diadalmas jutalma-e minden öröm? 
— Szépség, szerelem, élet — mi más az, mint a becstelenség, harc és gyilkolás bére? . . . 

Azt írják, hogy itt e földön sárkányok éltek valaha . . . S hogy volt egy korszak, 
mikor bellum omnium contra omnes — ez volt a lét princípiuma . . . S mi más ma, — 
mint ölés? Minek ezen csodálkozni vagy kétségbeesni . . . — Ó — most már értem én az 
elnök hideg, tapasztalt tekintetét! — Mi gyilkosoktól, elszánt útonállóktól és szörnye-
tegektől származunk!" (67-68. o.). 

A Parnasszus felé címűből vett szöveghely még rövidebb, ám alighanem Füst Milán 
egyik legfontosabb nyilatkozatát tartalmazza arról, ami az emberi sorsban érdekelte, 
illetve, ami (írjuk le bátran) a történelemben foglalkoztatta: 

„— Azráél! mit gondol kegyed, mit jelent ez a szó: Azráél! Mit gondol ön, hon/um 
származunk? Hol fordult meg mindenütt ennek a szellemnek inkarnációja a századok 
mélyén? " (85. o.). 

Füst Milán nem egy új, a Madách drámai költeményével versenyre kelő tragédiát írt, 
hanem A Parnasszus felé főhősével azt felelte rá, hogy „eshetőségekből áll az élet" 
(379. o.), mert — olvashatjuk — „mi emberek . . . olyan koefficiensekkel vagy eshető-
ségekkel, hogy volna, vagy nem volna, sohase számolhatunk" (uo.). S itt tulajdon-
képpen ki is lépünk Füst Milán „történelmi" regényeinek bűvköréből, hogy művésze-
tének egész opuszára érvényes jellemzőinek erdejében próbáljunk ne eltévedni. Mert ha 
igaz, hogy eshetőségekről van szó, akkor döntésekről, a Füst Milánhoz jobban illő 
választásokról is szó van, amivel viszont a történelmi regény olyan kérdései merülnek 
fel, amelyeket Lukács György tárgyal A történelmi regény című művében egy Hebbel-
idézet fényében (134. o.). Füst Milánnak az áltörténelmi közeg (az ő XVII-XVIII. 
százada ilyen, egyszerre messze van tőlünk, de mégis belátható, nagyon is újkori közel-
ségben) az eshetőségek érvényesülésének szabadságát, kötetlen érvényesülését kínálta, s 
az ő negyven esztendejét az eshetőségek összjátékából az a vezérszólam keretezi, amely 
a magános emberről és az emberi magánosságról beszél. Az Advent elején mondja a 
főhős, barátja kivégzésével kapcsolatban: „Oly egyedül vagyok azóta, mint még 
soha . . . " (10. o.). A Parnasszus felé művésze, János, a mű végén összegez a következő-
képpen: „Szépen haladtam Bécsben . . . de szívet nem sikerült magamnak szereznem. 
Teljesen egyedül vagyok ott a világon . . . " (436. o.). 



S itt megállhatunk, abban a hitben, hogyha nem is sikerült megvilágítanunk keik 
fényerővel Füst Milán és a történelem viszonyának természetét, de hinni szeretnénk, 
hogy erre a kérdésre ráirányítottuk a figyelmet, jelentőségére mutattunk, hiszen egy sor 
kisregény őstípusát láthatjuk az Adventben - a példázat műfaja tekintetében is, s 
eszmék síkján is. Már az 1920-as években Sinkó Ervin Aegidiuse nyitja a sorát az ilyen 
műveknek, az Adventxőí aligha függetlenül. 
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GEROLD LÁSZLÓ 

A SZERB ANTAL-I VÄLTOZAT 

В. Nagy László írta az Akadémiai Kiadónál megjelent A magyar irodalom története 
hatodik kötetében a prózaíró Szerb Antalról szóló részt, amelyet a következőképpen 
fejez be: „ . . . a fasizmus előbb a tollat ütötte ki a kezéből, majd az életétől is meg-
fosztotta a kor egyik legműveltebb íróját". Az idézet az egész Szerb Antal-i életmű 
megítélése szempontjából evidens mozzanatot tartalmaz. Ezúttal nem az életrajz végére 
kérlelhetetlenül pontot tevő szomorú tényre gondolok, hanem arra a megjegyzésre, 
hogy Szerb Antal volt korának „egyik legműveltebb" írója. Mindenki más esetében 
mellékes, Szerb Antal esetében azonban talán e leglényegesebb momentum az író kivé-
teles műveltségének hangsúlyozása. Másnál alig lenne egyéb tiszteletnél, bóknál ilyesmit 
említeni, Szerb Antalnak azonban életeleme, olyan alkati tényező, amely a gondolatiság 
mellett kompozíciószervező elemként meghatározza nemcsak tanulmányait, hanem 
szépprózáját is. Alapja olyan szilárd elbeszélői nézőpontnak, amely fókuszként egyesíti 
magába az összes lehető többi nézőpontot. 

Szerb Antal széles körű műveltségének bizonyítékai nemcsak a két átfogó jellegű és 
igényű irodalomtörténet, a Magyar irodalom és a Világirodalom története vagy tanul-
mányai, hanem a szellemességnek az a szüntelen sziporkázása, amely a leggyengébb 
változataiban is tényismeretre, tudásra alapul. Műveinek nincs kritikája, nincs arckép-
rajz, amelyben ne történne említés a Szerb Antal-i szellemességről, illetve ennek állandó 
formájáról — a paradoxonról. A feltétlen elismerés és csodálat mellett nemegyszer 
kárhoztatják is ezért Szerb Antalt. Talán leghevesebben Kolozsvári Grandpierre Emil 
tette az Ellentmondások játéka című Magyar Csillag-beli bírálatában, mondván, hogy az 
író játékos kedve „néha megriasztja az igényesebb olvasót". A bíráló „tetszeni vágyás-
nak" nevezi azt a módot, amelyben az író nem ismer határokat, s „gátlástalan szellemi 
kacérságában olykor az olvasók legalantasabb rétegeinek is felkínálkozik". „Semmiről 
sem mond le — idézzük tovább Kolozsvárit —, amiről azt hiszi, hogy tetszeni fog a 
közönségnek." S bár azt mondja, hogy számára rejtély Szerb Antal krónikus szipor-
kázása, amit képtelen megérteni, néhány sorral lejjebb azonban a spenglerizmust és a 
kabarészellemességet mint „két szélső kilengési határ "-t említve a következő lényeges 
megállapítást teszi: „Szellemének e két kibékíthetetlen része, az alkat és a nosztalgia 
szakadatlan harcot folytat egymás ellen, hol egyik, hol másik kerül felül. Ez a válta-
kozás teremti meg azt a sajátos dialektikát, amely Szerb Antal legnagyobb írói erénye." 
Alkalmasint a kritikus nem is sejthette, hogy mennyire pontosan rátapintott vagy 
inkább ráérzett Szerb Antal íróságának lényegére. A gyakran rosszallóan említett 
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szellemesség valójában annak a Szerb Antal-i szemléletnek felszíni, mondhatni szabad 
szemmel látható rétege, amely alatt mint egy kisugárzó gócként található mind ennek 
az elsődleges megnyilvánulási formának, mind pedig az egyes regények szerkezetét meg-
határozó elvnek a forrása: az író műveltsége. 

A Szerb Antal-i próza szellemessége egyszersmind az elbeszélői nézőpontnak függ-
vénye is és következménye is. Benne egyesül és általa demonstrálódik Szerb irodalmi, 
történelmi, fdozófiai, kultúrhistóriai és -szociológiai, társadalom- és természettudo-
mányi, régészeti műveltsége, az a mértéktelenül nagy ismeretanyag, amely egyfelől 
lehetővé teszi az írói gondolatnak területről területre történő villódzását, másfelől 
viszont szükségszerűen energiaelvezető szelepeket formál, s ezeken át szellemességek, 
meglepő hasonlatok formájában tör felszínre. Ilyképpen a nem mindig lelkesedéssel 
fogadott paradoxonok — legyenek ezek szépirodalmi vagy tudományos szövegekben — 
nem a sziporkázás önkényes megnyilvánulásai, hanem alkati eredetű, funkcionális 
alkotóelemei Szerb Antal műveinek. Ezt bizonyítja, hogy az írói „félré"-k mind az 
irodalomtörténeti, mind pedig a szépirodalmi munkákban fellelhetők. 

Szerb Antal műveinek jelzett tulajdonságát legpregnánsabban talán A királyné nyak-
lánca című „igaz történet" tartalmazza. A könyvhöz írt Előszóban az író nevezi igaz 
történetnek a francia forradalmat megelőző években játszódó különös históriát, amelyet 
ő részint a történelmi esszé, részint pedig a regény eszközeivel formált meg. Rónay 
György említi A királyné nyakláncáról, hogy benne ,,A Minerva és a Széphalom magvas 
esszéírója és irodalomtörténésze kezet fog A Pendragon-legenda elbűvölően ötletes 
regényírójával." Valóban, a felhasznált és bőségesen idézett forrásmunkák a tárgy 
tudományos körüljárására utalnak, a regényes elemek — melyekhez néhány hatásos 
drámai mozzanat is társul - pedig a szépirodalmi feldolgozásra, ábrázolásra mu-
tatnak. 

Az Előszóban Szerb Antal — feltehetőleg érezve, hogy nem tudja áthidalni azt a 
kettősséget, ami lényegében nála alkati sajátság s aminek kivetülései a vegyes formák — 
mintegy mentegeti is magát: „írhattam volna regényt; és bevallom, ez a terv nagyon 
sokáig kísértett bennem. De a történelmi regény műfajához éppúgy nincs bátorságom, 
mint ahogy nem mernék regényt írni, amely olyan országban játszódik, ahol sosem 
jártam." Mit tesz? Regényt ír a tudomány álarcában, s tudományt nyújt a regény leple 
alatt. A királyné nyakláncát mondhatnánk történelmi esszének, értve ezen azt a formát, 
ahogy a szépíró látja a nagy történelmi esemény előkészületeit, felvonultatását azon 
okoknak, amelyek a francia forradalomhoz vezettek. De nevezhetnénk regénynek is, 
abban a formában, ahogy csak a tények szigorát elfogadó történész képzelheti a 
regényt, sok-sok igazsággal - Szerb Antal írja: „Igyekeztem minél több apró tényt bele-
szőni az elbeszélésembe" —, és közöttük itt-ott fűszerül néhány szellemes megjegyzéssel 
s regényesített epizódokkal. 

Véleményem szerint azonban közel sem ennyire ártatlan és egyszerű ez a műfaji 
keveredés A királyné nyaklánca című műben, s általában Szerb Antal más regényeiben. 
Tény, hogy a mű túlnyomó része híven követi, sokszor idézi is a különféle forrásokat, 
de ebből még nem lehet arra következtetni, hogy A királyné nyaklánca nem regény. 
Annál is inkább elhamarkodott lenne így gondolkodni, mert ellene egy formális és egy 
tartalmi mozzanat hozható fel. A formális, amint már Szerb Antal kiváló, értő monog-
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ráfusa, Poszler György észrevette, miszerint „. . .a tények tiszteletét, a roppant anyag-
tudást és a tudományos lényeglátást a regényszerű előadásmód és a művészi alakítókedv 
teszi minden korábbi művénél is jobban hozzáférhetővé és élvezhetővé". S ez annál 
inkább pontos észrevétel, mivel A királyné nyakláncában egész sora mutatható ki a 
regényes elemeknek. Kezdve annak említésétől, hogy a történet egy rekordkincsről szól, 
amely „mint az elátkozott Nibelung-kincs a Rajna mélyén, pusztán azzal vált végze-
tessé, hogy egy rövid ideig a világon volt". Majd folytatva a „Tárgy" bemutatását a 
szereplő személyek premier plánba állításával, a jellemzésnek a regényekből ismert 
formájával. Felvillantva közben lehetséges fejezeteket, mint például a lakáj-hierarchia 
társadalmi piramisát, a történet befejezésének felgyorsított epizódjait, melyekben a 
végzet hálóiról értesülünk, s befejezve a bírósági epizóddal. De legfőképpen regényesnek 
mondható a három fixa idea szál említése és vezetése. Az első az ékszerészé, Boehmeré, 
aki megálmodta a világ legdrágább nyakékét, a második Rohané, kiben „kényszerkép-
zetként élt a vágy, hogy eloszlassa a királyné haragját és megnyerje jóindulatát". Ez a 
két szál találkozott a harmadikkal, a kolduslányból lett Jeanne la Motta grófnő mérhe-
tetlen és gyógyíthatatlan meggazdagodási vágyával. Mi lenne más, ha nem tipikusan 
regényszerű a szálak összekapcsolásának ez a formája: „Az ihlet, amely eddig alaktala-
nul hömpölygött lelkében, most megtalálta a formát. A Nagy Terv megszületett: össze-
kapcsolja a két fixa ideát, a kardinálisét és Boehmerét, és ily mód teljesedik a harmadik 
fixa idea, az övé." 

Lehetne még részletezni a mű regényt jelző tényezőit, amelyek tartalmi funkcióhoz 
azáltal jutnak, hogy az Ancien Régime botrányt kavaró eseményének felidézésével 
Szerb Antal szándéka nem csupán a felelevenítés volt, hanem ennél több is. Ugyancsak 
az Előszóból tudjuk, az író szerint a nyaklánc-ügy az az esemény, amelyet az egész kor 
jelképének lehet tekinteni, mert „mint eszményi dráma magába sűríti mindazt, ami az 
ezerarcú eseménytömegben a legjellemzőbb és a leglényegesebb". Csakhogy, a tudo-
mány részéről a történet teljesen feldolgozott, ahogy ezt írónkkal együtt többen meg-
állapították. Szerb Antal számára tehát szinte semmilyen lehetőség nem nyílt a felfe-
dezésre, az újat mondásra. De segítségül hívhatta a szépirodalmat, alkalmazhatta a 
széppróza eszközeit, az ábrázoló művészetek közül a regényszerkesztés elvét és gyakor-
latát ahhoz, hogy a választott tárgyról — s önmagához híven — újat mondhasson. Amit 
a téma tudományos megközelítése nem tett lehetővé, azt lehetővé tette számára a 
regényesség, amely a formai mellett így lényegi funkciót kapott, járulékos, kísérő elem-
ből tartalmivá vált. Sőt, kiderült, hogy szerepe szerint a regényesség a fontosabb, mint 
a tudományos pontosság és hitelesség. Visszafordítva az idézett írói mentegetőzést — 
„. . . a történelmi regény műfajához éppúgy nincs bátorságom . . . " — lehetetlen nem 
gondolni arra, hogy A királyné nyakláncában nem a tudós igényli a regényességet, 
amely számára is és olvasója számára is a szükséges lazítást hozza, hanem mintegy 
támasztékul, saját történelmi-regényírói kételyeinek leplezésére és eloszlatására a szép-
írónak van szüksége a forrásművek és dokumentumok idézettömbjeire. 

A hiteles, megtörtént esemény Szerb Antal számára, ahogy az Előszóban áll, kilátó-
pont „ahonnan perspektíva nyílik a korszak minden irányába . . ." Ismerve Szerb Antal 
munkásságát, nyilvánvaló, célja nem lehetett, hogy művelt történelmi kalauzhoz illően, 
ahogy tévesen Kolozsvári gondolja, „elragadó csevegéssel "elmondj a a XVI. Lajos és Marie 
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Antoinette uralkodásának utolsó éveiben kirobbanó nyakláncpert, hanem választott 
kilátópontjáról szeretné áttekinteni, részleteiben, emberi-társadalmi rugóiban megis-
merni azt a kort, amelyet ő „firenzei kozmikus tavasz"-nak mondott reneszánsz mellett 
az emberiség legjelentősebb fejezetének tartott, megismerni az „egyetemes nagyságú és 
kihatású" kor előzményeit, a „francia földrengés"-t megelőző éveket. S ebben a szán-
dékában sem kizárólag a múlt érdekli, hanem a jelen, saját kora, amelynek légkörével, 
„napjaink légkörével" az egykori francia változások „összhangban" vannak. Tehát: a 
múlthoz fordul, gyakori forrásához — a Történelemhez, a „nagy zavaros" folyóhoz, 
amelynek „mocskos . . . iszapjából csapódik le" a „Szépség aranyüledéke", ahogy az 
1943-ban írt A herceg című novellájának zárómondatában áll, hogy a regényesség 
burkába zárt esemény által saját korához szóló művet tegyen le olvasói asztalára. 

Ezzel, eljutva a világkép problémájához, visszakanyarodhatunk a bevezetőben 
említett elbeszélői nézőponthoz, amelyek az elénk vetülő alkotói szemlélet szintézisében 
nyerik el műbéli szerepük értelmét. S ilyen vonatkozásban újból fontossá válik az a 
vissza-visszatérő kritikusi, arcképrajzoló megjegyzés, hogy Szerb Antal volt kora egyik 
legműveltebb írója. 

Ha valaki a szerkesztés poétikájának Borisz Uszpenszkij szerinti nézőpontjai alapján 
bontja részleteire A királyné nyaklánca című Szerb Antal-művet, az meglepően gazdag 
tárházát találja az elmélet által felállított különféle síkoknak és kategóriáknak. Ugyan-
akkor elvégezve mind a frazeológiai, mind a múlt és jelen között váltakozó idősíkokra 
bontást, mind pedig a lélektani jellegű elemzést, arra a különös felismerésre jutunk, 
hogy ezek a létező síkok és nézőpontok lényegében kivétel nélkül a szerző szemléle-
tének aspektusai. Csak formálisan változnak a műbeli elbeszélői helyzetek, valójában 
ezek nem önállósulnak. Mindegyik elbeszélői helyzet és elbeszélői nézőpont Szerb 
Antalé. A váltásokra is önmagán belül kerül sor, széles körű műveltségének hol az 
egyik, hol a másik területe lép be a történetbe, hol az irodalomtörténész Szerb Antal, 
hol a regényíró, máskor a történész és így tovább. Szerb Antal művei a szerző énjének 
megsokszorozódó változatait mutatják. (Kárhoztatott szellemessége, kiszólásai is 
lényegében énjének egyik megnyilvánulási formája.) Szerb műveiben a nézőpontválto-
zások a szerzőben játszódnak le. Mindig Szerb Antal szólal meg, függetlenül, hogy az 
esszéíró, a történész, a szépíró, a kultúrhistorikus beszél-e, s mindig önmagától veszi át 
s önmagának adja át a szót. 

Hogy Szerb Antal művei mégsem válnak egyhangúakká, az a gazdag és ügyesen for-
gatott ismeretanyag — ami mindig érdekes — mellett annak az írói viszonyulásnak a 
következménye, amit a szakirodalom madárperspektívaként említ. A kilátópontról tör-
ténő szemlélődés jellemzi, de Szerb Antal műveiben nemcsak a fenti perspektíva — ami 
természetes következménye a széles körű műveltségének — állandó jelenléte figyelhető 
meg, hanem elmerülés, belefeledkezés is az író részéről. Egyszerre fölény és azonosulás 
az a kettősség, amely mindkét irányban a széles körű műveltség tartozéka. Egyfelől a 
tudás teszi lehetővé számára a distanciát, az állandó nézőpont-váltást, másfelől pedig 
ismeretanyag, ami lételeme, Kolozsvári szerint ösztöne Szerb Antalnak, teszi számára 
lehetővé a belesimulást, az azonosulást. 

Állandó kettősség ez, ami Szerb Antal munkáit, legyenek ezek szépirodalmiak vagy 
irodalomtörténetiek, meghatározza, jellemzi. Az író sokarcúságának következménye, 
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hogy egyetlen hosszabb szépirodalmi művét sem lehet műfajilag pontosan meghatá-
rozni. A királyné nyakláncát megelőző nagysikerű alkotás, A Pendragon-legenda regény, 
de az egyik kritikus szerint „angol típusú intellektuális regény", a másik szerint detek-
tívregény, vagy históriából és misztikumból kevert bűnügyi történet. Poszler pedig 
olyan detektívregényt lát benne, mely kísértettörténetet és esszéelemeket egyesít 
magában. Ugyancsak ő mondja Szerb Antal utolsó regényéről, a VII. Olivérről, hogy 
benne az író a „filozofikus regény kereteit tágítja a burleszk és a detektívtörténet 
irányában". A királyné nyaklánca nemcsak időben szorul a másik két, említett regény 
közé, hanem egyéb, a Szerb Antal-i prózát meghatározó vonatkozásokban is. 
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UTASI CSABA 

KODOLÁNYI BOLDOG MARGITJA 

Akár egyetlen más műfajnak, a történelmi regénynek sincs általános érvényű, köve-
tendő modellje. Ennek ellenére megírásuk indítékai alapján talán mégis két fő csoportra 
oszthatnánk ezeket a műalkotásokat. A realista írásművészet klasszikus követelmé-
nyeitől idegenkedő, azokat elégtelennek tartó írók ma általában akkor fordulnak a 
történelem felé, ha jelenbeli tapasztalataikat rajtuk kívül álló okokból nem tehetik 
közzé szabadon. A történelmi idő csak ürügy, a rég letűnt események csak nélkülöz-
hetetlen kulisszák számukra, s ha tehetségük, készültségük engedi, jellegzetesen áltör-
téneti munkájuk az intenzív teljesség jegyében nyeri el végső formáját. Velük szemben 
az alkotóknak egy másik, hagyományokhoz jobban kötődő típusa olyan periódusokat 
fedez fel a történelemben, melyeknek társadalmi törekvései, eszmei áramlatai önmaguk-
ban is tanulságosak lehetnek, s épp ezért gondosan ügyel arra, hogy a maga eszme-
világából minél kevesebbet ruházzon át a múltra. Műve így csakis az extenzív teljességet 
elérve válhat tartós értékké, hiszen a választott korszak hiteles megidézése s az emberek 
közötti viszonyok gazdagon árnyalt feltárása nélkül a történelem „üzenete" megreked a 
naturalista felszínesség, a riportos mesemondás szintjén. 

Ez utóbb említett írótípus előtt nem várt buktatók egész sora merül föl. 
Amennyiben regénye eseményvilágát ténylegesen, maradéktalanul valamely letűnt kor-
szakhoz köti, már az első mondatok leírása után nehézségekbe ütközik. Az egykori 
társadalmi realitást csakis realista stíluseszközökkel, térábrázolással és időkezeléssel 
ragadhatná meg, ez azonban több okból csaknem lehetetlen. Bármilyen mélyre ásson is 
a kérdéses időszak tanulmányozása során, adatok beláthatatlan tömegét zsúfolva össze, 
csak a kompozíció fő elemeit tárhatja föl, az atmoszférateremtésre, a letűnt idők meg-
idézésére nem talál módot, nem csupán azért, mert egy számára végső fokon mindvégig 
idegen, eléggé meg nem ismerhető környezetben kell mozognia, hanem mert közismert, 
megkopott, információszegény nyelvi és szerkezeti megoldásokra kénytelen hagyat-
kozni, melyek még a legígéretesebb témát is visszafogják, érdektelenítik. 

A zsákutcát nyilván csak úgy kerülheti el idejében, ha ráeszmél, hogy a történelmi 
regény nem önálló műfaj, ha tehát a regényen levő súlyt semmiféle külső igény vagy 
megfontolás következtébem nem csúsztatja át a történetiségre. Hiszen a regényeket 
sohasem ténykészletük emeli ki a nemlétből, hanem írójuk magatartása a tágabb érte-
lemben vett valósággal szemben, illetve az a mód, ahogyan komk kihívásait elfogadva, 
epikai struktúrává szervezik élményanyagukat. Nyilvánvaló épp ezért, hogy ha az író 
nincs jelen a maga idejében, nem lehet jelen egyetlen más időben sem, s nincs esélye, 
hogy maradandó regényt írjon. Becsvágya parancsára hasztalan ostromolja például a 
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modern regényt, hasztalanul tanulja el annak egynémely vívmányát, „távolléte" folytán 
csak a szerkezeti elemek üres, funkciótlan, nemegyszer zavaros torlaszait mutathatja 
föl. S ugyanígy jár a „nem létező" műfajjal, a történelmi regénnyel is: minthogy nem 
tud szembenézni jelenével, vagy ami még rosszabb, kényelemből lemond róla, meg sem 
kísérli a választott korszak történetiségének fiktívvé tételét. Nincs mit a múltba vetí-
tenie, s műve így korántsem a kutató, felfedezésre törő szellem munkájáról fog tanús-
kodni, hanem inkább, a fiatal Lukács György szavaival élve, az „ábrázolás eszmenél-
küliségében rejlő belső űrről", melyet a legegyénibbnek vélt megoldásokkal sem lehet 
feltölteni vagy elleplezni. 

Amikor a harmincas évek közepe táján Kodolányi János „szobája barlangjából" 
üdítőbbnek kezdi látni a XIII. századot, mint a maga válságokkal és megpróbáltatá-
sokkal teli korát, s egy terjedelmében a Háború és békéhez mérhető regényfolyam 
megalkotásának „roppant feladatára" készülődik, a legkiválóbb magyar esszéírók nem 
múló szkepszissel tekintenek szét a korabeli magyar regényirodalmon. Halász Gábor 
ironikusan teszi szóvá, hogy a nyugati regény módszerbeli átalakulásának, a regény-
formát bontó, a realizmuson túlhaladó stílusnak, a bonyolult intellektuális játékoknak 
fiataljainknál nyomát sem találjuk. Nincs alkotó fantáziájuk, képtelenek szellemi tekin-
télyt szerezni, mondandójuk és gondolatviláguk érdektelen, s műveik ily módon állandó 
kínzó kielégítetlenséget hagynak maguk után. Babits Mihály ennél is tovább megy. A 
korszak szerinte süllyedésre ítélt, buja regénytermése kapcsán keserűen állapítja meg, 
hogy a magyar irodalomban a naturalizmus már örökölt konvenció, beidegződött, 
obligát szemléleti mód, mely az írót megtörpíti, a műfajt pedig elszegényíti, ez azonban 
mellékes körülménynek bizonyul, hiszen ha a mű tökéletesen „életszagú", senki sem 
törődik a szerző tehetségének kihagyásaival. S hogy az efféle ítéletek mennyire nem a 
közelről szemlélődés vagy a túl magasra emelt mércék következménye voltak, azt mi 
sem bizonyíthatja jobban, mint hogy ez idő tájt a Jugoszláviába sodródott Kázmér 
Ernő is többször felhívta a figyelmet arra, hogy a Zeitromant, az „aktív társadalmi 
kapcsolatokból kiívelő, mai értelmezésű emberábrázolást" nélkülöző magyar regény 
előbb-utóbb megszokottá, semmitmondóvá mered a „realista-naturalista formanyelv-
ben". 

A Boldog Margit kínálta tapasztalatok összegezésekor éppen ezért azt a kérdést kell 
kiindulópontnak megtennünk, hogy a harmincas évek derekán műfajt és témát váltó 
Kodolányi János meg tudta-e szívlelni a modern magyar regényről addig megjelent 
esszék, kritikák észrevételeit, vagy pedig a maga írói elhivatottságának tudatában meg 
sem hallgatta azokat, egyszóval: hogy eszmélkedésében a történelemhez fordulással 
párhuzamban lejátszódott-e vagy sem a regényhez mint műfajhoz fordulás folyamata is. 

Mint közismert, Kodolányi a Ráskai Lea Margit-legendáját tartalmazó Nyelvemléktár 
VIII. kötetével érkezett meg Finnországba 1937. február elején, hogy ennek a „csodála-
tosan szelíd, naiv, szorgalmas és lelkiismeretes magyar apácának hamvasan tiszta és üde 
Margit-történetéből" életre keltse a tatárjárás koráról írt trilógiája befejező részét. Már 
maga a téma legalább két feldolgozási lehetőséget kínál. Margit életvitele, végsőkig 
menő lemondása a világról, könyörtelen önsanyargatása, lényének egész transzcendens 
vaskossága valósággal provokálja a képzeletet, hogy a legendabeli „tények" mögött egy 
másik, harmadik, negyedik Margitra is ráérezzen, akiben a módszeresen kialakított visel-
kedési burok ellenére is nyugtalanító reflexiók tömkelege árad, mintegy örökkévaló-
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sággá tágítva ki a pillanatot — és fordítva. Ugyanakkor azonban a legenda előadásmód-
jának a szent szűz gyermekkorától korai haláláig terjedő egyenesvonalúsága természetes, 
definitív keretnek is fölfogható, amelyet kellő közbeavatkozással, utómunkálatokkal, 
feltöltéssel regénnyé lehet fejleszteni. Az első esetben nyílt, az író teremtő erejét és 
intellektusát maximálisan mozgósító, a másodikban pedig inkább zárt, reproduktív 
regényt várhatunk. 

Kodolányi János a második lehetőség mellett döntött. A „nyűgösen, kedvetlenül" 
ébredő kislány képével indít, majd eszmélkedése első erőteljesebb megnyilatkozásaitól 
egészen addig kíséri nyomon Margitot, mígnem halála pillanatában az „ő orcája csudá-
latos fényességgel megfényesedék és vala ő szemének alatta oly igen szép velágosság, 
mintha megaranyozták volna az ő orcáját szemének alatta". A történetet tehát a 
lineáris előrehaladás jegyében bontja ki, kronologikus rendbe állítva a legenda ismert 
„tényeit". Margit fájlalja és elutasítja, hogy király lányának mondják, naphosszat 
imádkozik a feszület előtt, önszántából vállalja a legnehezebb munkát, visszautasítja 
királyi kérőjét, határtalan türelemmel gondozza a betegeket, Béla és István viszályko-
dásakor a penitenciázásnak új, még szigorúbb módjait keresi stb. stb. Ezeket a kiugró 
cselekedeteket és jellemvonásokat, melyek Margitot oly nagyon megkülönböztetik 
kolostorbeli társaitól, Kodolányi János rendszerint dialógusok révén próbálja előtérbe 
hozni, kinagyítani. Előbb álmok vagy látomások vizében füröszti meg hősnőjét, majd 
amikor ezeknek nyomán felhalmozódik benne a feszültség, interakcióba állítja őt egy 
vagy több mellékszereplővel, s a párbeszédelés során erős fényt vet egy-egy vonására. 
Némi túlzással azt is mondhatnánk akár, hogy az egész regény ilyen kulminációs 
epizódok sorozata, melyeket higgadtabb, szétfolyóbb leíró szegmentumok kapcsolnak 
össze egyenes vonalú történetté. 

Maga az egyenesvonalúság természetesen még korántsem problematikus. Igaz, 
fanyalgunk tőle, fenntartásokkal fogadjuk, akár annak idején Esti Kornél az érdek-
csigázó, szokványos regényeket, melyekben felgyűrt gallérral magányos sétára indul egy 
fiatalember, a későbbi hős, ez azonban nem jelenti és nem jelentheti azt, hogy egy-egy 
regény egész világának esztétikai értéke a cselekménybonyolítás és a szerkesztés alap-
képletétől függ. Ha így volna, a tehetséget mint merőben másodlagos összetevőt bátran 
kiiktathatnánk vizsgálódásainkból. Éppen ezért szükségesnek látszik pillantást vetni a 
Boldog Margit linearitásának mögöttesére, annál inkább, mert ez a linearitás nemcsak 
Kodolányi János prózapoétikai elveit tükrözi, nemcsak tervszerűen választott építkezési 
mód tehát, hanem legalább annyira kényszerű következmény is. 

Amint Kodolányi János amellett döntött, hogy Margitot legendahíven állítja műve 
középpontjába, azonnal keskeny ösvényre szorult. A legendabeli Margit ugyanis stati-
kus, fejlődésképtelen figura. Minden cselekedete, megnyilatkozása a végső megfé-
nyesedés pillanatát előlegezi, s hogy a didaktikai hatás maradéktalan legyen, a legenda 
nem mulasztja el közölni, miszerint a tizenkét napon át nyitott sírban fekvő szent 
szűznek testéből „nagy, édességes illat" áradt. Margit esete tehát még halálában sem a 
Zoszima sztarecé. Kontrasztjaitól megfosztott, azonos erősségű fényben álló emberalak 
ő, akit csak leírni lehet, vele szenvedni vagy vele együtt „alakítani" az eseményeket 
azonban már nem. 

Munka közben ráeszmélt erre Kodolányi János is, és nemegyszer megpróbált letérni 
a keskeny útról. A gyerek Margitot már-már a szociális lázongásig viszi el, megvilá-
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gosítva őt afelől, hogy az „Úr előtt nincs király s nincs koldus", a kamaszlányt erotikus 
álmokba ringatja, és testét áttüzesítve, megízlelteti vele a nagyon is evilági vágyakozást, 
a felnőttben pedig súlyos kételyeket támaszt Isten „végtelen bölcsességével" szemben, 
amely jeladás nélkül tűri a bűnöket és a halált, s eldönteti vele, hogy végére jár a 
dolognak, mert „különben hiábavaló minden erőfeszítése, imádsága, zsolozsmája, 
virrasztása, megalázkodása, szolgálata, szelídsége és lemondása". Margit azonban 
mégsem válik lázadóvá, nem lesz az égi és a földi szerelem kettősségének gyötröttjévé, 
mint ahogy Istennel sem tisztáz végeredményben semmit. Kodolányi János gyorsan 
elmetszi ezeket a szálakat, s nem is tehet másként, hisz az események eleve ismert 
iránya és végkifejlete kizár minden szabadabb kilendülést, elrugaszkodást. 

Mindennek következtében a regény hősnője többé-kevésbé ugyanazt a hatást kelti az 
emberben, mint amelyről egy sokszor idézett, kevéssel a Boldog Margit keletkezése 
után írt tanulmányában Sartre beszél. „Ha gyanítom, hogy a regényhős elkövetkező 
cselekedeteit valamilyen örökölt sajátság, a társadalom vagy bármiféle más mecha-
nizmus előre meghatározza — írja egyebek között —, időm visszaárad; ez esetben nem 
létezik más, csak én magam, én, aki olvasok, én, akinek megvan a magam tartama — 
szemben a mozdulatlan könyvvel. Azt akarod, hogy éljenek a regényhőseid? Tedd őket 
szabaddá." Kodolányi János, láthattuk, már a témaválasztás és a regénykoncepció 
kialakítása során lemondott Margit szabaddá tételéről, s így akarva-akaratlanul az 
ugyancsak Sartre emlegette „isteni mindentudás" pozíciójára került. Nemcsak Margit 
cselekedeteinek indítékait nevezi meg, nemcsak kifelé ható reakcióit egyengeti lépten-
nyomon, de belelát a lelkébe is, szuverén ura asszociatív kalandjainak is, ez az írói 
fölény azonban kíméletlenül visszaüt. A mindvégig felülről és távolról szemlélt, har-
madik személyű hősnő irányítottsága és Kodolányi által sugallt lelki tartalmai között 
kollízió létesül ugyanis, amely roncsolja, szürkíti, külsődlegessé teszi a szent szűz meta-
fizikai dimenzióit. 

S ha a mellékalakokra vetünk pillantást, még határozottabb formában észleljük 
ugyanezeket a szimptómákat. A sororokra és novíciákra elsősorban az a szerep hárul 
itt, hogy a maguk köznapiságával megfelelően ellenpontozzák Margit rendhagyó világát. 
Nincs esélyük, hogy a regény lassú idejében személyiséggé teljesüljenek. Olimpiádisz 
kezdettől fogva jóságos, anyáskodó, Bernálda falánk, Aglent leszbikus, Csenge hival-
kodóan hiú stb. stb. Kodolányi tehát jellemvonásokat nőttet emberré, tipizál, hogy 
aztán Margit kulminációs epizódjaiban újra meg újra aktivizálja őket. Eljárása azoknak a 
filmrendezőknek munkájára emlékeztet, kik egy-egy meggyőzőnek hitt jelenet vagy 
váratlan fordulat után kényelmesen végigpásztáznak a kamerával a filmbeli szem-
tanúkon, hogy azoknak rendszerint úgyszintén standardizált arckifejezése révén növelni 
tudják a naiv nézőben a megelőző jelenet vagy fordulat hatásfokát. Kodolányi is „fel-
sorakoztató" együttlétekkel dolgozik, melyek az alakok zömének egysíkúsága, zártsága 
következtében a funkciótlan ismétlés érzetét keltik, noha azonos szituációkról való-
jában nem beszélhetünk. Különösen a párbeszédmentes, tisztán leíró „csoportképek" 
kizökkentők, hisz ezekben közvetlenül, felfokozottan érvényesül a mindentudó távirá-
nyítás. 

A regény „kötőszövetei": a környezetfestő deskripciók, az idő múlását, az évszakok 
változását idéző részletek pedig egy olyan újabb kérdést is fölvetnek, amelyről eddig 
csak közvetve esett szó. Figyeljük meg, példának okáért, miként írja le egy helyütt a 
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tavasz érkezését Kodolányi János: „És újra eltűnt a hó, a Dunán meghasadozott a jég, 
az égbolt kiderült, vad tavaszi szelek fújtak ismét a sziget vén tölgyfái és sűrű bozótjai 
között, jött a tavasz, fordult az idő." És tovább: „Kakasok kukorékoltak, tyúkok 
kodácsoltak, kora tavaszi csibék csipogtak, malacok visítottak, cselédek nevettek és 
énekeltek, kertészek kiabáltak, ásók és kapák pengtek az ezer hanggal megtelt, langyos 
levegőben." Fölösleges lenne bizonygatni, mennyire információ-elégtelen, szokványos 
képsor ez. Faktografikus semmitmondás. Mégsem érdektelen azonban, mert kiemeli a 
szerző valószerüsítő intencióit. Kodolányi ugyanis nem új irodalmi valóságot akar 
teremteni, ellenkezőleg, mindvégig a XIII. század valóságának művészi erejű visszaállí-
tására tör. Más szóval, elsődlegesen nem az a fontos számára, hogy regénye immanens 
esztétikai minőségek révén teljesül-e ki vagy sem, hanem hogy ismert eszközökkel minél 
közelebbről, minél hihetőbben idézze fel a választott korszakot. 

Ebben a valószerüsítő törekvésben kell látnunk egyébként nyelvi stilizálásának egyik 
fő okát is. Ismeretes, hogy Kodolányi népnyelvi és archaikus elemek elegyítésével 
próbálta elővarázsolni az illúziót, mintha a trilógiában ábrázolt emberek és elmondott 
események csakugyan valamikor a XIII. században szerepelnének. Stilizálását a korabeli 
kritikusok nagy része idegenkedve fogadta, mindenekelőtt azt róva föl neki, hogy 
megoldásai kimódoltak, mesterkéltek, tudománytalanok. Pedig nem a tudománytalanság 
itt a lényeg. Képzeljünk el egy literátort, akinek, mindegy, hogy milyen okból, egy-
szerűen nincsenek dialektológiai és nyelvtörténeti ismeretei. Vajon ez az irodalmár 
autentikusnak találná Kodolányi nyelvezetét? Aligha, hiszen a távirányított alakok 
garnitúrája és az írói képzelet valószerüsítő, reproduktív munkája hiányérzettel töltené 
el, minek következtében a regény archaizálását csakis további elidegenítő, a maga 
idejére, tartamára ráeszméltető fogásrendszerként élhetné meg. S mi mást bizonyítana 
ez is, ha nem azt, hogy az irodalmi művekben az esztétikai valóságosságot a valós való-
ságosság semmiképpen sem pótolhatja. 

Végül, összegezésképpen, annyit kellene még mondanom talán, hogy Kodolányi 
János Boldog Margit)a olyan prózapoétikai elvek jegyében készült, amelyek századunk 
negyedik évtizedében már teljességgel kiürültnek, meghaladottnak, elévültnek számí-
tottak, s épp ezért nem véletlen, hogy a mai olvasó inkább literatúrának, mint 
poézisnek véli mindazt, amit a vaskos regény prezentál. Literatúrának, melynek mindig 
is lesznek hívei a publikum bizonyos rétegeiben, de amely távlatokat nem nyitott és 
nem nyithat ma sem a magyar széppróza előtt. 
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THOMKA BEÁTA 

SAULUS TÉRBELI FORMÁJA 
MÉSZÖLY MIKLÓS: SAULUS 

A regény központi formagondolata a lélek és a szellem legteljesebb átváltozásának 
előkészítése. „Úgyis az történik, amire előkészítettek." (1968-as kiadás, 137.) Saulus 
átalakulása az eszme transzformációja, az elme katarzisa. Históriája egy eszmeváltozás 
történeteként is olvasható, melyben Saulus az Erzähler als Idee brochi gondolatát teste-
síti meg. Ez az elbeszélés egyik átfordulási tengelye. A történet elején, midőn Saulus 
nyolc nap után visszatér Jeruzsálembe, azt a pontosan még meg nem állapítható érzést 
regisztrálja, hogy közben történt valami vele. „Vagy a várossal? " A cselekmény tehát 
egy kimozdulóban levő egyensúlyi állapottal indul, noha Saulus végül is a történet 
lezárásáig teljes elszántsággal járja a megkezdett utat. Itt még van célja. A történet 
végének Saulusában már minden összetartó erő fölmorzsolódott: „Már nem annyira a 
cél hajt, mint inkább a konok elhatározás, hogy végig kell menni az úton." (142) 
Cselekedetei síkján nincs törés. Saulus a Törvény kapuján belül van, a Törvény szolgája 
még akkor is, amikor a Törvény eresztékei mindinkább meglazulnak — lelkében és 
elméjében. A megvakult Saulustól búcsúzva egy eretnek lázadót hagyunk támolyogni a 
kegyetlenül erős napsütésben anélkül, hogy lázadásáról tettei tanúbizonyságot tettek 
volna. 

Mészöly az idea átfordulásának menetét, a bizonyosságtól a kételyig és a sejtéstől a 
megbizonyosodásig vezető utat nem a tettek, hanem a lélekvalóság, a gondolkodás és az 
önreflexió folyamataiban mutatja fel. Ez a másik transzformációs tengelye a regénynek: 
az eszmeváltozás, ahogyan az az ösztönök, érzelmek és a lélek felületeit átrendezi, 
illetve ahogyan a megérzés megértéssé teljesedik. A regény mostani olvasata kísérlet 
arra, hogy a regény elbeszélőjének éber kifelé és befelé irányuló tekintetét követve, 
Saulus látómezején belül maradva próbálja meg az átfordulást mint formameghatározó 
gesztusok sorát megérteni. 

A tettek helyét a regényben akarati-érzelmi motiválásuk és a reflexív szemlélődés 
sajátítja ki. A lélek gyötrődése és az elme töprengő-vívódó meditációja elmélyül és 
fölerősödik a tárgyi észleletek, látási ingerek, látványszerű elemek alakításában. Saulus 
kételyei, kiközösítettség tudata, megingása és megerősödése oly módon árad át az őt 
körülvevő tárgyi világba, hogy a puszta, a sikátor, a homok, a rekkenő hőség megszűnik 
külső dologként hatni. Mint Tintoretto Golgota-képén a sárga hasadás, mely Sartre 
szerint maga a szorongás és a sárga ég egyszerre: „A szorongás válik dologgá, a szoron-
gás alakul át ég-hasadékká . . . " Saulus katartikus élményei együtt lüktetnek a kövek 
felforrósodásának és kihűlésének masszív váltakozásával. 
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A Ki beszél? kérdést a regényben az az intenzív elv által vezérelt párbeszédforma 
válaszolja meg, mely Saulus tettei és önreflexiója, létállapota és érzelmi kondíciója, testi 
mozgása és tárgyi környezete között folyik. Többszörös áttételesség és közvetettség 
uralja e beszédet, melyben egzisztenciális minőségű a fény és az árnyék éles határainak, 
a testtartásoknak, a mozdulattöredékeknek, a mikroészleleteknek a jelbeszéde. Szavai 
Saulus tekintetén s a miénken áthatolva érkeznek el a befogadó értelemig. Mindez a Ki 
néz? és a Hogyan lát? kérdést teszi hangsúlyossá a regényben. 

A regény látványleírásai nem függetlenednek a látó-szemlélődő személytől, az én-elbe-
szélő Saulustól. A külső síkból intarziásan beilleszkednek lélekállapotába, közérzete kül-
sővé válik, láthatóvá, tapinthatóvá, a táj, a napszak színeibe, formáiba projektálódik. A 
regény természeti képei, évszakra, időjárásra vonatkozó közlései, tárgyleírásai nem korlá-
tozódnak a dologi világ, Saulus környezete árnyalására: nem a táj geográfiájának, hanem 
a lélek térbeliségének tartozékai. ,.Pedig csak részvétre vágytam, s már a tárgyakéval is 
megelégedtem volna." (66) Majd másutt: „Egy tüskés bokrokkal benőtt, széles gödörbe 
húzódunk. A tüskék hegye kékespiros az alkonyi naptól, s ez majdnem szomorúvá tesz." 
(80) A rendkívül élesen észlelt és rögzített körvonalak Saulus testének és lelkének relief-
szerű alakzatai. A szemlélt tárgy és a szemlélődő lélek határai egymásba nyílnak, megal-
kotván ezzel azt a Saulust övező „külső testet és külső lelket", melyet Bahtyin szavával a 
hős térbeli formájának nevezünk. A középpont tehát a látványt befogadó s a látványról 
beszélő személy, kinek nézőpontja a miénk is, kinek látószöge, legyen az tág vagy szűk, 
az egyetlen perspektíva, mely a beszélő külső világába való bepillantásunkat lehetővé 
teszi. Mészöly közlése-láttatása következtében e perspektíva egyben ama pontig hatol, 
mely már a szóbeli kifejezhetőség határán álló érzelmi-lelki tartalmak körén belül van. 

A regény elejéről idézek: „Kis idő múlva teknőforma szurdikba kerültem, ahonnét 
nem vitt tovább út. Az alján volt egy kis földréteg, de csak annyi, hogy egy kender-
szálhoz hasonló, vöröses fűféle meg tudott élni rajta. S nem is volt zárt egészen, a 
tenger felé kinyílt, egy ablakszerű nyiladékon látni lehetett a keleti part erdőségeit és a 
Nebo csúcsát. Az ilyen váratlan megnyilatkozások mindig nagyon erősen hatnak 
rám." (13) A kép hajszálfinom, pontos megfigyelésekből áll. A részleteket a szöveg a 
„víztől kivájt, meredek falú, keskeny, mély völgy" zártsága s a váratlanul fölfedezett 
nyílás között kontrasztosan rendezi el. Egyfelől a teknőforma s a benne tengődő 
csenevész fű, másfelől a parti erdőknek a résen át kitáguló látványa. A tekintet ezután 
ismét visszatér a közvetlen közelbe s innen a hirtelen feltörő érzés megfogalmazásával 
folytatódik a szöveg: a látvány s a lélekállapot egymást kifejező elemei olyan felfoko-
zottságot eredményeznek, melyek a szemlélődő Saulusnál testi rosszullétet váltanak ki. 
leültem a nyiladékkal szemben, és nézni kezdtem az egyik szál füvet, ahogy a 
kőmorzsalékos földből kibújt — s valahogy keserű lett bennem az ártatlanságom. Érez-
tem, hogy meg kell kapaszkodnom valamiben. ( . . . ) A tenger gyűretlen fémlapként, 
zsírosan fénylett a távolban. S mindez együtt — a csend, a tenger, az elszórt fűszálak — 
annyira sérthetetlen és személytelenül védtelen volt, hogy nem tudtam elfojtani magam-
ban a megszégyenült boldogságot. Mintha egész testem árnyékba került volna, s csak a 
tarkómat tűzné a nap. Kedmahék emeltek fel a földről . . ." (13) 

A szurdikbeli látószög, a bentről kifelé nézés, a nyiladékon, hasadékon keresztül 
való kilátás, továbbá a testet, teret metsző fénysáv/árnyék rondó módjára tér vissza a 
szöveg más-más pontjain. Helyzet és állapot ilyen egymásba vetítésére is példák sora-

346 



koznak a regényben. A rés a tekintet ívét szabályozó, irányát meghatározó és a látást 
korlátozó nyílás a regény egyik központi látószöge. Saulus döntő fontosságú helyze-
tekben néz résszerű hasadékon át: létmodusza a lesben állás, a résen lét, a rés maga 
pedig elfogadott korlátainak jelképe. Számára nem a szűkítés-korlátozás jelentését 
hordozza, hanem a kilátás lehetőségét, a bepillantás alkalmát. A megvilágosodás előtti 
órák, napok nyomasztó monotóniájában ilyen felkiáltásban sűrűsödik össze az érzés: 
„A napfény csődje! Mit várhatunk még? A fény is csak takarás? Nincs rés, nincs 
utolsó ablak? " (153) Saulus története szempontjából kiemelkedő jelentőségű az el-
beszélés idejét négy évvel megelőző megismerkedése Rabbi Abjatárral, a nyomozóval. A 
palotában Jézus kihallgatása folyik: „A bejárat elé akasztott szőnyeg csak félig volt 
félrehúzva; ezen a nyíláson néztünk be a terembe." (34) Oszloptól oszlopig halad, de 
nem sikerül meglátnia az áruló rabbi arcát. Azt sem hallja, amikor Jézus kimondja a 
szavakat, melyek a Biblia szerint a Damaszkuszi Úti látomásban hangzanak majd ismét 
el: Ani hu . . . A jelenet Saulus kirekesztődésének állapotát vetíti előre. Jelenléte rész-
leges, néma tanú sem lehet, csupán cinkos résztvevő. Később sem Jézus megfeszítésénél, 
sem Istefanosz elfogatásánál nincs jelen: izzó elszántságát, szolgai hűségét sem egyik, 
sem másik alkalom nem váltja elégtétellé. 

A regényvilágot alkotó tények, tárgyak, helyzetek, helyszínek mint formaelemek az 
epikai struktúráknál meglehetősen ritka, inkább a drámai szerkezetre jellemző egybe-
tartottságot és intenziváltságot mutatnak. Az anyag elosztása és szerkezetbe rendezése 
az arányosság rendkívül magas fokát jelzi. A történetet alkotó cselekményes és tárgyi 
mozzanatoknak értelmet és jelentést az elemek rendeltetését felfedő zárófordulat ad. A 
végpontról visszatekintve, az alineáris olvasat nyomán válik nyilvánvalóvá az, hogy a 
regénymotívumok egy közös centrum felé, a tökéletes átfordulás felé irányuló moz-
gásnak vannak alárendelve. 

A tárgyi-képi regényelemek kettős funkciója is ebből a szögből világosodik meg. 
Súlyos, egyívű regénymenet a Saulusé, melyet kevés kitérő bont meg, kisszámúak, de 
annál jelentősebbek a vissza- illetve előreutalások is. Az előre haladó és körültekintően 
kiépített történetfolyamot körülindázó je'szerű elemek nem bontják meg a centrum 
vonzását: elmélyítik és a szimbolikus jelentéskiterjesztés szintjén értelmezik a történet 
egyes fordulatait. 

A regény kiemelkedő formaprincípiumai a tárgyi-természeti észleletek hangulatok és 
érzések kifejezőiként való működtetése, továbbá tárgyak, fényviszonyok és reflexiók 
szoros egymásba illesztései. Mindkét eljárás a redukció elve által uralt: a kimondást fel-
váltó megérzékítés, az ábrázolást felváltó felmutatás a hagyományosan külsődlegesnek 
tartott elemek síkját átminősíti és jelentéstanilag megterheltté teszi. A környező világ 
nem leírt, hanem megjelenített, érzelmi és gondolati tartalmakkal telített. A látószög 
torzulásai, tört irányai hasonlóképpen kettős rendeltetésűek: az érzékelés szférájából 
átvezetnek Saulus egzisztenciális döntéseinek világába. Feltűnő e furcsa szögből nézés, 
midőn Saulus egy meredek, lépcsős közbe leereszkedő zarándokcsoportot szemlél — 
fentről: „egyre kisebbé és alacsonyabbá nyomorodtak, onnét felülről nézve. Ez a 
látvány majdnem úgy hatott rám, mint délben a mocsár. Émelyített." (33) Közvetlen 
testi reakciót vált ki itt is, mint a szurdikbeli jelenetnél a vizuális élmény. Hasonló, 
testileg megélt látomás uralkodik el egyik Abelára való várakozásánál is. „Egy keskeny 
résen kiláttam az udvarra. A szemközti házfal hólyagos volt a salétromtól, tele zöld és 
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vörös foltokkal. Minél tovább néztem, annál vadabbul zuhogtak felém a színes gyűrűk, 
s nekem mindegyiken át kellett bújnom, ha nem akartam, hogy betemessenek." (59) E 
tűnődést megszakítják. Arra riad fel, hogy nézik, mint a korábban idézett révületénél. 
Mindkettőben felmerül az a Saulus lényét jellemző kettősség, mely a kifelé irányuló 
éber figyelem és a magába merülő, önszemlélő hajlam közé, mint két vasnyárs közé 
feszíti ki Saulust. Félrevonulásait, befelé figyelését itt egy gyerek, az előbbi jele-
netben Kedmah szakítja meg. A tűnődés megszakítottsága, a vizionáló meditáció 
befejezetlensége egy mélyebb értelmű folyamatossághiány megnyilvánulása. 

A fentről lefelé pillantás szimbolikus irányú Istefanosz megkövezésének jelenetében: 
csak Saulus marad a kivégzés után fönn a sziklafal szélén a vértanú ruhái mellett s 
amint a hold fényénél lepillant a kőfejtő aknába — mintegy helyzete visszásságának, 
megingott egyensúlyának következtében — torzít tekintete: „lent valahogy sokkal 
nagyobbak a hullák". (134) Nem sokkal később, mire mind visszavonhatatlanabb az 
elhatározás, hogy tovább kell mennie a választott úton s ugyanakkor mind erősebb az 
ösztönök s a lélek tiltakozása, egy zarándokszálláson éjszakázik: „Rajtam kívül még 
ketten aludtak a fal mellé húzódva, fejüket nem láttam, csak a négy meztelen talpat, 
kicsit ferde szögből, oldalról, s így szokatlanul nagynak látszottak. Istefanosra kellett 
gondolnom." (138) Elszenderedések és fölriadások váltakoznak, s mire a függöny résén 
a halványodó csillagokat megpillantja, megszületik a döntés benne. Nem Tarzusz, nem a 
visszafordulás: Damaszkusz s még hevesebb üldözés. 

Mészöly számára kihívást jelent a mítosz regény formájú felidézése és meghaladása, 
Saulus bonyolult jelleme és az újszövetségi példázat nem elbeszélő, hanem utalásos 
narratív modusza. A regény preformájaként ott áll az Apostolok Cselekedeteibe foglalt 
történet, az írás kétezer éves példázata, a keresztény mitológia hagyománya. Az újra-
írás/megszüntetés kettős játékát játszva a regény értelemsugalmaiból összeálló bonyolult 
szemantikát a bibliai történet egyetemes jelképiségével s aktualizált jelentéstartalmaival 
bővítheti. A paradigma áthagyományozott és felfüggesztett benne, az alaptörténet 
átvett és megszakított, a történelmi pillanat a remekmű pontosságával megidézett és 
egyben időtől eloldott, a szövegbázis átalakított és a művészi szerkezet által meg-
semmisített. A regénytörténetté minősített életszakasz kimetszése a saulusi történetből 
nemcsak a behatárolás minden műalkotásra érvényes mozzanata révén válik esztétikai 
gesztussá, hanem a bibliai történethez való viszonya által is. Lehetetlen ugyanis nem 
észlelnünk azt a fénysávot, mely a saulusi történet Újszövetség-beli alakulásából a 
regényzárásra vetül. Nem értelemadó és jelentésmódosító tényező ez, hanem olyan 
külső hatás, mely felerősíti a regényzárás szövegbelső elemének mint az egész történetet 
értelmező mozzanatnak a Jelentőségét. A regénytörténet Krisztus halála után négy évvel 
indul és a Damaszkuszi Úton zárul. Az elbeszélés egy jeruzsálemi zsákutcától az igazi 
Vicus Rectus látomásos megidézéséig követi Saulust. Az epifánia csupán előkészített, 
bekövetkezése érzékeltetett-sejtetett. A regény Saulusa sosem érkezik meg Damaszkusz-
ba. A fölfelé ívelő, az idő beteljesedését akarati-érzelmi szinten lehetővé tevő történet-
vezetés a legizzóbb pillanatban áll le. Megszakadása Saulus földre zuhanásával egyidejű. 
A zárás, mint a legerőteljesebb novellazárások, sűrítettséget és irracionális kitágulást e 
fölíveltetéssel ad a történetnek. 

A Saulus eszmetörténeti radikalizmusa az Újszövetség-beli parabola fölvezetésében és 
elmetszésében nyilvánul meg. Regénytörténeti és műfaji jelentősége a mitológiai, bibliai. 
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pszichológiai regénytípusok és a történelmi regény elemeinek összekapcsolásából és meg-
haladásából következik. A bibliai szövegépítkezés példázatos eljárását követve Mészöly 
a bölcseleti parabolaregény rendkívül szilárd magyar változatát alkotta meg. A történet 
dinamikája a redukció és a kiterjesztés egymással ellentétes, de egyidejűleg jelentkező 
eljárásaiból következik. A párbeszédeknél e kontraszt a drámai jelleget nyomatékosítja 
azáltal, hogy a beszédtárgy összetettsége és a megnyilatkozás utalásos szikársága nem lan-
kadó feszültségben áll. A nagy szerkezet szintjén e hatás a kihagyásos megoldásokból 
származik. Szinte egyetlen dialógus és egyetlen történetrész sem lezárt ebben a műben: 
„A történeteknek nincs végük, elvesznek . . . " (99) A regény epizódjai egymásba nyíló 
helyiségekre emlékeztetően sorakoznak szaggatottságukban is egy laza temporalitásnak 
engedelmeskedve. Ettől azonban talán még jelentősebb a történetegységek metaforikus-
szimbolikus kötése. 

A regény építményének egésze három olyan pilléren áll, mely külön-külön szimboli-
kus-parabolisztikus karakterű. Kapcsolatuk tovább fokozza az utalásos jelleget. A szerke-
zetet ez a regény csarnokleírásait fölidéző hármasság arányosítja. A parabolát a műegész 
formaszintjére emelő megoldás jelképessé teszi a saulusi sorshelyzetet, történetét pedig e 
tagolással megnyitja az egyes sorsban sűrítődő s azt felülmúló egzisztenciális jelentések 
számára. Az ív a szerkezet hangsúlyos helyei között feszül. Felismerésüket motívumismét-
lések és utalások teszik lehetővé. Ilyen egységek a bevezető fejezetben (10. oldal), a 
regény közepe táján (108. és 122. oldal) és a záró részben jelentkeznek. 

Az alig négy oldalnyi kezdő fejezetben négyszer tér vissza a vak koldus alakja, akivel 
Saulus még a történetet megelőző időben találkozott. „Ez itt zsákutca. Hová igyekszel? 
Vezesselek el? " A koldus válasza: „Köszönöm, uram, most már odatalálok." A találkozás 
helye a jeruzsálemi Mészárosok utcája, mely „zsákutca, nem Vicus Rectus". A találkozás 
e pillanatban még nem jelentésteljes. A következő mondat: „Kell az áldozat, hogy elve-
szítsük magunkat, és megtaláljuk azonosságunkat. De hol ez az azonosság?" — átvezet a 
regény derekán található epizódhoz. 

Ismét találkozás játszódik le, mely a bekövetkezés pillanatában még nem, hanem vala-
mivel később nyeri el értelmét. A vándor, akivel Saulus a város legmélyebb kútaknájánál 
találkozik, az ismeretlen üldözött, Istefanosz. A beszélgetés folyamán Saulus elmeséli 
korábbi tarzuszi találkozását egy vak koldussal. A koldus megvakulásának történetét is 
közli Istefanosszal. A pásztor elveszett anyajuha után több napig nyomozott a homok-
barázdában s a tűző nap megvakította. A nyomozás kíméletlen monotóniája és kíméletlen 
napsütése előrevetíti a később Saulusra kirótt hosszú menetelést, melyben a tűző napfény 
észrevétlenül vált át ellentétébe, a vakság tovább nem fokozható sötétségébe. „Ami 
ennyire fokozhatatlan, vajon különbözik is?" (106) Válaszként az anyajuh-történetre 
Istefanosz „letört egy gallyat, és odafektette a csipkés árnyékra. De úgy látszik, nem 
bízott benne, hogy értem a példázatot. Mint egy igazi sófer, megismételte a mozdulatot: 
fölemelte, újra visszafektette a földre az ágat. És én tényleg csak akkor értettem meg: 
hogy előbb le kell törni, csak akkor találkozhatik az árnyékával. Megijesztett ez a néma 
szókimondás." A bevezető fejezet azonosságkérdése és a letört tamariszkuszág s árnyéka 
példázatának mint válasznak a kapcsolata elvont jelképiségében is — egyértelmű. Saulus 
még mindig megtöretésének útját járja, azonosságvesztése e ponton még mindig sejtett, de 
nem tudott állapot. Istefanosszal való találkozása nem a tudatban, hanem az ösztönökben 
gyorsítja föl a folyamatokat. Az elbeszélés ismét a lélek geometriájához fordul: „Hagy-
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tam, hogy az úttest közepére vigyen a lábam. Egy hosszú lélegzet esett volna jól, amelyik 
addig tart, ameddig a házak, csupa nyitott kapuval. Aztán valami napsütött puszta, az 
éggel, ahová az utca vezet." (122) Az úttest közepének, a nyitott kapunak, a napsütött 
pusztának és az égnek a jelbeszéde előreutalás, mely Saulust szenzuálisan késznek mu-
tatja a legmélyebb átalakulás elfogadására. 

A regényzárás parabolájának motívumai az érzékileg megtapasztaltak, testileg megszen-
vedettek megismétlései. A Damaszkuszi Üt hetedik napja ez, időtől eloldott tartam, mely-
ben elmúlik a nap anélkül, hogy elkezdődött volna. A fény s az árnyék ritmikájából 
kiszabadult egyformaság, a monotónia és a látomások útja ez, melyben Saulus számára 
egyetlen fogódzó maradt: az anyajuh, amint belevesz a fény vagy éppen a sötétség tovább 
már nem fokozható mélységébe. Saulus az út végén és az út kezdetén áll. A sejtés bizo-
nyosságba való átfordulását, az azonosság meglelését nyelvileg a megismétlődő szavak 
árnyalatnyi grammatikai módosításai jelzik: „Én meg hagyom, hogy az úttest közepére 
vigyen a lábam. Hosszú, egyenes utca, igazi Vicus Rectus, csupa nyitott kapuval, aztán 
valami napsütött puszta, az éggel, ahová az utca vezet —" (157) 

A zsákutca az indulás, a Vicus Rectus a megérkezés helye. Az oszlopsor kiteljesedett: a 
rés perspektívája kitágult, a látómező az egész verőfényben izzó pusztát befoghatna . . . A 
Saulusnak mint utalásnak e soha be nem fogható teljesség, a tágasság metafizikája ad 
értelmet. A szemhatár kitágulása örök vágy és fikció — nem az értelem és nem az akarat 
kérdése. „Nem a mi dolgunk, hogy é r t sük . . ." Mészöly regényének hőse - s nem az 
Újszövetség-beli templomi nyomozó, aki Paulus Apostolusként járja majd tovább az 
utat —, a Vicus Rectus szemmel be nem fogható fényének és kiterjedésének megsejtője 
megpillantja az anyajuhot. S mégis, mintha visszatérne a tetőre, sátra elé, a csillagokat 
nézné és látná, s magát is, egy iszonyú nagy tér közepén, a saját üres jelenléte legalján . . . 
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SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY 

NÉZŐPONT ÉS ÉRTÉKSZERKEZET A VERES KÖLTŐBEN 

,, Qualis artifex pereo. " 

Egy epikai mű látószögét meghatározni annyit jelent, mint földeríteni az értékszerke-
zetét. Ha tehát arra a kérdésre keresünk választ, miféle nézőpontból is láttatja A véres 
költő a benne elbeszélt eseményeket, voltaképp már azzal foglalkozunk: hogyan is értel-
mezi e regény a történelmet. 

Mielőtt kísérletet tennénk e föladat megoldására, elöljáróban szükségesnek látszik, 
hogy tisztázzunk néhány fogalmat. 

Valamely eseményt egyaránt lehet külső szemlélő vagy szereplő látószögéből magya-
rázni, s ez nagyobb vagy kisebb távolságot tételez föl értelmező s értelmezett között. 
Nagyon durván fogalmazva, ebből adódik a külső és belső nézőpont lehetősége. 

A nézőpont nem azonos a történetmondó helyzettel, mely az elbeszélő és a szereplő 
viszonyának eredője. Ennek is két alaptípusa van, aszerint, hogy a történetmondóra vo-
natkozik-e a nyelvtani első személy vagy a szereplőre. 

Mivel az elbeszélő szövegben szereplő tudat a nézőpontnak, a beszélő ellenben a törté-
netmondó helyzetnek a függvénye, kettejük kölcsönhatása két űjabb elhatárolásra ad 
módot. Az eseménysorra vonatkozó ismeretek vonatkozásában szubjektív történet-
mondásnak nevezhetjük a szereplőnél többet, objektívnak a szereplőnél kevesebbet tudó 
elbeszélő tevékenységet, az értékeket alapul véve pedig megkülönböztethetünk a hősre 
fölnéző patetikus és a szereplőt magánál alacsonyabb rendűnek föltüntető ironikus elbe-
szélőt. 

Mindebből nyilvánvalóan az a tanulság szűrhető le, hogy a nézőpontot önmagában 
aligha lehet vizsgálni. Ennek megfelelően, némileg módosítanunk kell célkitűzésünket, így 
téve föl a kérdést: mi is a viszony Kosztolányi Nero-regényében nézőpont s történet-
mondó helyzet között. 

A regény szinte elejétől végig műit időben van megírva. Ez általában megfelelt a törté-
neti regényírás korabeli gyakorlatának, melytől Kosztolányi nem tért el jelentős mérték-
ben, hiszen nem tartozott e műfaj újítói közé. Figyelemre méltó azonban, hogy e múlt 
időt a XIX. századi realista vagy legalábbis Flaubert előtti regények túlnyomó többségé-
hez képest sokkal ritkábban szakítják félbe a szöveg különböző részeit elrendező állítások, 
a történetbefogadóhoz intézett kapcsolatteremtő megnyilatkozások vagy éppenséggel föl-
szólító utasítások, érzelmek kifejezései vagy eszméket hirdető nyilatkozatok, melyek a 
történetmondó jelenére vonatkoznának. Magyarán: az elbeszélő ritkán árulja el, miféle 
viszonyt is tételez föl az elmondott múlt és saját jelene között. 

E viszonylagos ritkaság annál föltűnőbbé teszi a történetmondó kiszólásait. Valahány-
szor kapcsolatteremtő és általánosító megnyilatkozásra kerül sor, az elbeszélő a rokonsá-
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got hangsúlyozza Nero és önmaga, illetve a történetbefogadó között. Példaként a VI. 
fejezetnek azt a részletét idézzük, melyben a császár önmagának olvassa versét: 

„Tele volt vele. Úgy, mint önmagunkkal eltelünk anélkül, hogy tudnánk, a vérünk 
gőzével és füstjével, mely megüli agyvelőnket, elkápráztatja szemünket. Nagyon félt, 
hogy nem tetszik másnak és önmagának." 

A véres költőben a címszereplő nem egyszerűen rossz, kontár műkedvelő. Még Epa-
phroditus végső ítélete — „rendkívüli erővel akart költő lenni, annyi vággyal, annyi meg-
tagadással, hogy néha nagyszerű volt, néha nevetséges" — sem maradéktalanul elítélő, egy 
csöpp részvét is van benne. Nero jellemének megformálását Kosztolányi talán még arra is 
fölhasználja, hogy kifejezze azt a bizonytalanságérzést, mely valószínűleg bármely alkotót 
hatalmába keríthet, amidőn frissen elkészült művének értékét próbálja fölbecsülni. Akár 
jogos e föltevés, akár nem, annyi bizonyos, hogy valahányszor saját maga s a történet-
befogadó jelenére vonatkoztat az elbeszélő, kiszólásaival Nero emberi mivoltát is hang-
súlyozza. Különösen jól megfigyelhető a nézőpontnak e közelítése a XXII. fejezetben. 
Agrippina beszél a fiához: 

„Nero ellankadt. Hallgatta szavát, mely zsongította, és egy pillanatra érezte a tej 
elfeledett ízét, a nyugalmat, mely csak anya közelében száll reánk, veszedelem idején. 
Óriásinak látta őt, mint valaha, gyermekkori éjszakákon, mikor betegen inni kért 
tőle." 

Nero nem látszik magasabb vagy alacsonyabb rendűnek, mint mi magunk. Közénk 
tartozik. Magányérzése és vonzódása az álomhoz bármelyikünk rokonává teheti őt. A 
regény történetmondója soha nem fosztja meg őt minden emberi tulajdonságától — ellen-
tétben a regényíró által forrásként fölhasznált Tacitus és Suetonius elbeszélőjével. Ezért 
indokolt a regény záradékában kifejezett rokonszenv: 

,A pénzt bedugta a halott szájába, a nyelve alá, hogy Charon, az alvilági hajós 
átvigye őt azon a vízen, mely felejtést ad mindenre, lemossa a lázat és görcsöt, mely itt 
fönn gyötör bennünket és aztán egyenlővé tesz mindannyiunkat." 

Kosztolányi Nérója megbocsátást, sőt talán még föloldozást is nyer, mert sokkal keve-
sebb bűn terheli a lelkét, mint annak a zsarnoknak, akit az Annalesből vagy a De vita 
duodecim ceasarumből ismerünk. A regényhős nem vesz részt Claudius meggyilkol-
tatásában, nem fajtalankodik Agrippinával, nem erőszakolja meg Britannicust és nem 
gyújtja föl Rómát - hogy csak néhányat említsünk azoknak a vétkeknek a sorából, 
amelyeket Kosztolányi nem emelt át regényébe. Forrásaiból ő nyilvánvalóan csak egyes 
elemeket hasznosított, s ezek bővebb kidolgozásával egészen más értelmet adott Nero 
sorsának. Előtérbe állította például Suetoniusnak azt a megjegyzését, mely szerint Nero 
úgy gondolta: senki nem erkölcsös e világon, legföljebb annyi a különbség az egyes embe-
rek között, hogy némelyek leplezik, mások nyíltan megvallják bűneiket; s e gondolatot 
továbbfejlesztve, mintegy mélyebben indokolta a császár magatartását a világgal szemben. 
Kosztolányi Nérója némileg Sade rokona: nem hisz természetfölöttiben, következésképp 
bür.tetésben sem. 
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Viselkedése azért is menthetőbb, mert környezetét a regény sokkal hitványabbnak 
ábrázolja, mint az ókori történetírók művei. A véres költő nem olyan zsarnokról szól, aki 
rákényszeríti akaratát a társadalomra, de olyan világot teremt, amelyben zűrzavar uralko-
dik. Ennek a zűrzavarnak nyilvánvaló jele, hogy a regényben nem érvényesül a hermeneu-
tikai kód. Előfordul ugyan, hogy az előreutalás utóbb igazolódik — példa rá a II. fejezet-
nek Nero őrületét előrevetítő mondata („Kék szemében álmatag köd.") - , de az is mege-
sik, hogy a jóslat hamisnak bizonyul. Ez utóbbinak különösen azért van jelentősége, mert 
valahányszor Kosztolányi hamis előrejelzéshez folyamodik, mindig határozottan eltér for-
rásaitól. Míg Suetonius egyértelműen leszögezi, hogy Nero életére baljós jelek vetették 
árnyékukat, addig Kosztolányi így kezdi a IV. fejezetet: 

Minden jel arra vallott — a chaldeus csillagjósok véleménye is - , hogy ragyogó 
korszak következik a római birodalomra." 

Suetonius és Tacitus egyetért abban, hogy Nero gonoszsága már uralkodása előtt is 
egészen nyilvánvaló volt. Kosztolányi ezzel szemben egy sor vonzó tulajdonsággal ruházza 
föl ifjú hősét. Az ő regénye szerint Nero szánja Claudiust, amikor mindenki gúnyt űz az 
aggastyánból, s éppen ezért nehezen fogadja el az öreg császár megmérgezését. Hálát érez 
iránta, mert örökbe fogadta, de tulajdon apját is megsiratja, noha az kitagadta őt. Nem 
érti, sőt eleinte nem is akarja vállalni azt a szerepet, amelyet romlott környezete juttat 
neki. A III. fejezet kifejezetten úgy ábrázolja, mint aki ördögi erőknek van kiszolgáltatva: 

„Idegenül ült ebben a társaságban és csodálkozott, hogy idekerült. ( . . .) Ha ez 
lehetséges, akkor felborult minden, és ő is egyedül van a földön." 

Igaz, később már ő is visszaél a hatalom démoni erejével, de tisztánlátását bizonyos 
tekintetben meg tudja őrizni: egyedül Britannicustól fél, mert jól tudja, hogy csakis ő áll 
fölötte. A többiek maguk sem erkölcsösek, a hitetlen Lucanust például túlzott önérzet 
fűti. Senecára sem kell fölnéznie, hiszen az ő neveltje, s jól tudja, hogy az öreg költő-filo-
zófus rendkívül hiú; nem akarja, hogy Nero nagyobb költőket is megismerjen mesterénél. 
Sőt, hazudni is hajlandó: elhiteti magával, hogy Nero nem is olyan rossz költő. A történet-
mondó a kapzsiságát is rosszallással említi, hiszen nyilvánvalóan azt mutatja, hogy Seneca 
bort iszik és vizet prédikál. 

Nero és Seneca viszonyának alakulása szempontjából „A hallgatás napja" című XVII. 
fejezetnek van döntő jelentősége, mert Britannicus halála után a császár egyértelműen 
döntő fölénybe kerül volt nevelőjével szemben: 

„ - Azért hivattalak - mondta - , hogy közöljem veled határozatom: Britannicus 
birtokait és hagyatékát közted és Burrus közt osztom meg. Tiéd a lant is — és átnyúj-
totta neki a lantot. 

Seneca olvadozott a boldogságtól. Szemében mindenre kész hűség. 
— Áruló volt — szólt - , megérdemelte, a trónodra tört. 
— Igen - vetette oda Nero megvetően, mert látta, mennyire nem ismeri őt Seneca. 
— De te a barátom vagy, úgye, az is maradsz? — és megölelte ő t ." 

Fölvetődik a kérdés: nem azért különbözik-e Kosztolányi Nérója Tacitusétól és Sueto-
niusétól, mert a regényben sokkal inkább belülről látjuk a császárt. Szokás arra hivat-
kozni, hogy a tudat ábrázolása általában értékesebbé teszi a jellemet, hiszen több okot 
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szolgáltat a rokonszenv fölkeltésére. Tény, hogy a belső nézőpont különösen alkalmas 
ertékviszonylagosság sugalmazására. Kosztolányi természetesen jól tudta ezt. A IX. feje-
zetnek egyik részlete akár afféle önpéldázatként is fölfogható, hiszen azt sejteti: az ese-
ményeknek nincs önértékük A véres költőben. Octavia beszélget a dadájával: 

„ — Hallod? — mondta a dada. 
— Megint fuvolázik valaki. 
— Milyen vidám — szólt a dada, dúdolva a dalt. 
— Milyen szomorú — mondta Octavia és ő is ugyanezt dünnyögte." 

Megfogalmazhatjuk tehát a tételt, hogy a belső nézőpont ruházza föl értékekkel Nérót, 
s ugyanez az eljárás teszi lehetővé, hogy a többi szereplő hitványságára is fény derüljön. 

Egyetlen kivétel van a regényben. Britannicust inkább kívülről látjuk, mint belülről. A 
Megváltó távoli rokona lenne ő? Ezt ugyan nem állítja a történetmondó, de mások 
vélekedését így összegezi Messalina fiáról: 

„A nyavalyatörés üldözte őt, az »isteni kór«, a »szent nyavalya«, melyet a rómaiak 
Herkules-betegségnek neveztek, a beteget pedig, ki ebben szenvedett, átkozottnak és 
látónak, szerencsétlennek és szerencsésnek hitték." 

Amikor Nero nekiszegezi Britannicusnak a döntő kérdést, ugyanebben ,,A testvérek" 
című XI. fejezetben, kétértelmű választ kap tőle: 

„ — Te sokat szenvedsz bizonyára. (. . .) Mondd, jó szenvedni? 
— Jó — felelt Britannicus és sietve hozzátette: - rossz." 

Mi indokolja ezt a feleletet? Arra kell-e gondolnunk, hogy Britannicus nem akar őszinte 
lenni Néróhoz, mert az a meggyőződése, hogy a császárnak nincs joga kifürkészni az ő 
véleményét? Az értékeknek lényegükből vagy az értékelők elfogultságából származó vi-
szonylagosságára céloz, vagy egyszerűen arra, hogy a dolgok minősítése megengedhetetlen 
erőszak a lét lényegével szemben? Lehetetlen a megfejtések között választani, mert Bri-
tannicus szavait nem egészíti ki olyan hosszabb — közvetlen vagy közvetett — belső 
magánbeszéd, mely értelmezhetővé tenné kijelentését. Ö az egyetlen szereplő, aki többet 
tud a világról, mint a történetmondó. 

A véres költőben egyedül a transzcendencia hozhat füloldást az értékviszonylagosság 
alól, ám ez a transzcendencia itt is éppoly bizonytalanul távolinak látszik, mint a Hajnali 
részegség végén. Azt mindazonáltal el kell ismernünk, hogy a transzcendenciának ez a 
halvány lehetősége még önmagában is elég lenne ahhoz, hogy fölmentse Kosztolányit az 
értékviszonylagosság vádja alól. 

Létezik azonban más vonatkozás is, mely szükségessé teszi, hogy a Nérót igen határo-
zottan megkülönböztessük az olyan tisztán ironikus művektől, mint például Az Ikszek. A 
belső nézőpontot Kosztolányi csak ritkán párosította objektív beszédhelyzettel, vagyis 
mindössze kivételesen használt belső monológot. A nyelvtani első személyt általában 
fönntartotta a történetmondó számára, vagyis a szereplő önértékelését nem fogadta el 
érvényesnek. 
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Vegyük példának a XIV. fejezetnek ezt a mondatát: „Ő jót akart, de nem engedték 
jónak lenni." A harmadik személy távolságot éreztet az ábrázolt tudat és a beszélő között. 
Való igaz, hogy Nero Agrippinától tanulja meg, hogy az igazság álcázható, s Senecától lát 
példát arra, miként kell önmagunknak hazudni, mégsem kap fölmentést, mert létezik egy 
szereplő, akire fölnéz a történetmondó, s aki ezért a mű értékvilágának olyannyira nélkü-
lözhetetlen része, hogy halála után is jelen van. Akár még azt is mondhatjuk, hogy 
Britannicus léte ad mélyebb indoklást annak a humornak, melyet „Az isteni színész" 
című XIX. fejezetben — a regény egyik kitűnően megírt szakaszában — a belső nézőpont s 
a szubjektív történetmondó helyzet feszültsége okoz. 

Nem tagadható, hogy utóbb Britannicus emlékét is megpróbálják kisajátítani. Poppea a 
halott költőt hívja segítőtársul Néróval vívott küzdelmében. E harc kimenetele azután 
egyszerre bizonyítja a császár fölényét minden élővel és Claudius fiáét ővele szemben. 
Britannicuson nem fog az irónia. Poppea annak ellenére elbukik, hogy a halott emlékével 
próbálja zsarolni férjét. Nero valóban nem tud szabadulni Britannicus nyomasztó emléké-
től, de ez nem menti meg a császárnét, hiszen férje tisztában van azzal, ki is képvisel 
egyedül magasabb erkölcsöt ahhoz a világhoz képest, amelynek ő maga inkább csak 
eszköze, mintsem irányítója. 

A világ megteremti, következésképp meg is érdemli a zsarnokot, s Nero lelkének zűr-
zavara hűen tükrözi vissza a környezetéét. A regény értékszerkezete szempontjából oly 
döntő XXIX. fejezet ezt látszik igazolni. A császár elleni összeesküvés nevetséges utánzata 
a Julius Caesar elleninek. Akkor a zsarnok is, ellenfelei is hősök voltak, most mindkét fél 
hitvány. Sem a nép, sem a lázadást vezető főurak nem állnak Nero fölött, s a felkelést 
Zodicus és Fannius kizárólag anyagi érdekből szervezi: 

„Mióta a császári kegy nem jövedelmezett, ebből éltek, mégpedig jól és zsírosan. 
Összeköttetésben álltak az elégedetlen főurakkal, akik azon dolgoztak, hogy a népet 
felvilágosítsák és megértessék vele, hogy tulajdonképpen ő elégedetlen. Munkájuk 
azonban nem ment könnyen. Maga a nép, noha szűkösen élt, nem volt elégedetlen, 
hiszen az utcán és cirkuszban még ő uralkodott. Az, amit a szenátorok és patríciusok 
beszéltek, nem érdekelte, a köztársaság emléke olyan messze volt, hogy nem is tudta, 
mi az." 

Szokás arra hivatkozni, hogy a forradalom eszméje távol állt Kosztolányitól. Ez tagad-
hatatlanul igaz, de kiegészítés, sőt módosítás nélkül mégis könnyen félrevezető állítás. 
Mindenekelőtt arra kell figyelmeztetnünk, hogy A véres költő világában a szerves, foko-
zatos, lassű előrehaladás szabadelvű gondolata is érvénytelennek számít, mégpedig nem 
sajátos körülmények miatt, de belső lényegénél fogva. A forradalmi párt üres hangosko-
dókból áll, ám a vele szemben állók sem különbek — mintha a történetmondó egyenesen 
azt sugallná, hogy a reform híve csak addig küzd az átalakításért, amíg saját anyagi 
helyzetének javulását remélheti tőle: „Ezek a mérsékeltek általában mind gazdag és hatal-
mas emberek voltak, s csak azért lázadtak föl, hogy még gazdagabbak és hatalmasabbak 
legyenek." Az összeesküvés során az is kiderül, hogy a forradalmárok és a mérsékeltek 
elsősorban egymás lejáratására törekednek: „Mindenki érezte, hogy a két párt jobban 
gyűlöli egymást, mint a császárt." A forradalom éppen legbelső lényegének, alapvető 
természetének nem tud megfelelni: ahelyett, hogy megszakítana egy folytonosságot, be-
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teljesíti azt, hiszen szerves részét alkotja az őt megelőző zűrzavarnak. Ezt az ellent-
mondást fejezi ki az a csúfondáros metafora, melyet egyúttal az ellenzék teljes célta-
lanságát is érzékelteti, újból csak arra emlékeztetvén az olvasót, hogy a látszólag szem-
ben álló valójában azonos a regény világában: 

„Utolsó pillanatban, hogy menni készültek, az udvarról besétált a terembe egy 
kutya. Hatalmas, vörös szőrű állat, a házigazda kedves ebe, derékig ért a vendégeknek. 
Lucanus sokáig nézegette vörös bundáját, majd rákiáltott. 
— Nero! 
A többiek ujjongva ismételték a kutya új nevét, melyet egyértelműen elfogadtak. 
De ez volt az egyetlen dolog, melyben megállapodtak." 

Ironikusan értelmezné Kosztolányi regénye a történelmet? Erre a kérdésre nehéz anél-
kül válaszolni, hogy közben ne térnénk ki A véres költő értékelésére. Ismeretes, hogy e 
könyv művészi sikerültségét egyáltalán nem egyöntetűen ítélik meg az olvasók — egyesek 
például érzelgősnek tartják a Seneca halálát elbeszélő XXX. fejezetet. Amennyiben létezik 
ilyen törés a mű szerkezetében, az föltehetően a nézőpont következetlen használatából 
származhat, tehát vizsgálata mindenképpen választott témakörünkhöz tartozik. 

A tárgyilagosságra törekvő értelmezőnek először is el kell ismernie, hogy A véres költő 
egyfelől nem ad gondolatilag különösebben mély, bölcseleti igényű értelmezést a történe-
lemről — viszonyítva például Kemény Zsigmond legjobb regényeihez képest —, másrészt a 
szöveg egyes részeiben kísért a példázatos eszmeregény műfaja. Amikor a „Politikai 
lecke" című XXVI. fejezetben Seneca minden ember ártatlanságáról és igazságáról beszél s 
kételyét fejezi ki a haladással szemben, valóban közel járunk Kosztolányinak cikkeiben 
kifejtett nézeteihez. Ez véleményem szerint önmagában mégsem tekinthető művészi 
fogyatékosságnak, hiszen minden azon múlik, vajon Seneca szóban forgó eszmefuttatása 
milyen szerepet játszik a regény teremtette, elképzelt világban. 

Ha a könyv jelentése némileg mégis egysíkú, azt nem az eszmehirdető részletek 
szervetlen illeszkedése, de a monologikus értékszerkezet okozza. Nincs szó nézőpontok, 
gondolkozásformák összeütközéséről. Senecának nincs ellenfele, érveitől még Nero is 
azért riad vissza, mert megérti igazságukat, elfogadja őket. A fölépítésnek ez az ösz-
tövérsége, a művészi elképzelésnek viszonylag szűk korlátai idézik elő, hogy az olvasó-
ban ténylegesen kialakulhat az a benyomás: Seneca a történetmondó szócsöve. Másként 
szólva: a történelmi regényt író Kosztolányit kevésbé hatotta át a szépprózai elbeszélés 
kitaláltságának tudata, mint például a József és testvéreinek szerzőjét. Jelentős mér-
tékben alakított ugyan azon, amit átvett Tacitustól és Suetoniustól, de nem bánt elég 
függetlenül a kölcsönzött anyaggal. Ha ezt egyszer elfogadtuk, vagyis beláttuk, hogy 
Kosztolányit a hitelességnek régebbi formája vezette, mint legjelentősebb kortársait, 
akkor egyúttal azt is megértettük, miért nem sorolható A véres költő a XX. század 
legjelentősebb, a korszak jellegét meghatározó regényei közé. 

Félretévén ezt a rendkívül magas mércét, le kell szögeznünk, hogy a monologikus 
szerkezeten belül Seneca halálának elbeszélése egészében véve művészileg teljesen indo-
kolt. A költő-Filozófus fölmagasztosulása a regény belső törvényszerűségeiből követ-
kezik, hiszen a történet két ellentétes irányú folyamatról szól: Nero megállíthatatlan 
süllyedése kelti föl Senecában a lelkiismeretfurdalást. A császár belső eltorzulása győzi 
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meg egykori nevelőjét arról, mekkora személyiségromboló erő jöhet létre az elv és a 
gyakorlat között feszülő ellentmondásból. Miközben Nero a disznó szintjére süllyed, 
melyet korábban arra használt, hogy a Britannicusnak szánt mérget kipróbálja rajta, 
Seneca Claudius fiának magasságába próbál emelkedni. 

Kettejük átalakulását mindazonáltal nem szabad túlbecsülnünk. A közöttük növekvő 
távolság sohasem lesz olyan nagy, hogy egymással maradéktalanul szembeállítható vég-
leteknek lehessen tekinteni őket. A történetmondó nem akarja azt a látszatot kelteni, 
hogy két főalakja teljesen átminősült, s a jellemzésnek ez az árnyaltsága föltehetően a 
regény erényei közé tartozik. Még az utolsó fejezetben is akad célzás arra, hogy volta-
képp nem Nero gonosz, de a sors űz kegyetlen tréfát vele: 

„ — Hol vagyok? — szólt, az álomtól mákonyosan. Végignézett a kocsisruhán, a 
kardján és nem ismerte föl többé önmagát. Reszketve mondta: 

— Ki vagyok? 
Epaphroditus nézte, de ő tovább beszélt: 
— Nem értem — rebegte —, semmit se értek — és mosolygott. — Ki az, aki most 

beszél? Valaki beszél belőlem, és hallom a hangját." 

A belső nézőpont különösen alkalmas arra, hogy a történetmondó árnyalt jellemet 
teremtsen. Nero hajszoltságát időről időre lélektanilag indokoltnak tünteti föl, Seneca 
halálát pedig viszonylagos kudarcként mutatja be. A bölcselő alakja ebből a szem-
pontból Esti Kornélét vetíti előre: ő is a meghalás művészetére tanít másokat, de mikor 
szembekerül a nemléttel, nem képes megfelelni a saját maga által hirdetett követel-
ménynek: 

,,Seneca hatalmasan megriadt, úgy, mint még soha életében. Maradék vére el-
hagyta arcát. Az, amit gondolt és érzett, írt és mondott eddig összekuszálódott 
fejében, ( . . . ) s nem jutott eszébe semmi se, egyetlen tétel vagy igazság sem, melyet 
élete során hirdetett Erkölcsi Leveleiben." 

Nero és Seneca alakjának összetettsége arra enged következtetni, hogy nem egysze-
rűen e két jellem szembeállításában, de ellentétes irányú átalakulásuk mozgatóerejében 
kell keresnünk a regény értékszerkezetének szervező elvét. A császárt valóban egyre 
ironikusabban minősíti a történetmondó, míg az élete végéhez közeledő Seneca jellem-
zése elégikus hangneművé válik. Ebből a szempontból az aggastyánnak Paulinához 
intézett szavait, illetve azt a részletet kell tekintenünk kulcsfontosságúnak, mely Néró-
nak egy fiúval kötött házasságát beszéli el: 

„Seneca sárga fa alatt ült, sárga öreg. Fázott kicsit. Spanyol vére lehűlt, alig 
csörgedezett ereiben. Csak még a nap melengette. 

— Most ezt kellene megpróbálni — sóhajtott —, úgy mosolyogni, mint az ősz, 
egyszerűen és szelíden. Az ősz, mely már semmit sem akar." 
„Sporus nőruhában jött , komornái kíséretében, befont hajjal, lábán kis, sárga 
papucs, csak akkora, mint egy pillangó, arcán vörös kendő, akár a Vesta-szüzekén, 
fején majorannakoszorú. A pap a menyasszonynak szokás szerint vasfüvet nyújtott 
át, a termékenység jelképét és a szenátorok boldogságot kívántak az új frigyhez." 
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Ebből a két részletből megsejthető, hogy a Seneca és Nero közötti feszültség -
melynek kialakulásáról szól a történet záró szakasza - voltaképp két létállapot szembe-
állításának rendelődik alá. A magába forduló, tisztán szemlélődő tökéletesség -
melynek eszménye talán némi rokonságot mutat a keleti misztikával - utóbb az Őszi 
reggeliben, a létet teljesen elfedő látszat a Caligulában vált önálló kifejezés tárgyává. A 
véres költőben kettejük metaforikus szembeállításának az a jelentéstani alapja, hogy 
Nero élete meddő cselekvéshez, Senecáé viszont termékeny passzivitáshoz vezet. E két-
féle magatartás növekvő feszültségét az okozza, hogy egyaránt alárendelődnek annak a 
minőségnek, mely végül is meghatározza a regény értékszerkezetét. Nero még halála 
előtt is Britannicushoz beszél, Seneca pedig jól tudja, hogy erkölcsileg soha nem lesz 
egyenrangú megmérgezett költőtársával. Britannicus ezért az egyetlen szereplő, akire 
fölnéz a történetmondó, mert csakis ő volt képes fölülemelkedni azon a tapasztalati 
világon, amelynek mindenki más - Seneca, Lucanus, a történet elbeszélője és befoga-
dója végső soron nem kevésbé, mint a címszereplő - része volt. 

A véres költő nem hozza ellentétes minőségek kiegyenlítését, pótolhatatlan, hirtelen 
veszteséget sem ábrázol, viszonylagosságot sem fejez ki, de olyan szereplőt állít az 
értéksor tetejére, akinek sikerült érintetlennek maradnia a bűntől. Más szóval ez a 
regény az archetipikus eseménysorok négy fő típusa: a komikus, a tragikus, az ironikus 
és a románcos közül e legutóbbival magyarázza a történelmet. Kosztolányi alighanem 
egész élete során küszködött az emberfölötti eszméjével. Nemcsak a Hajnali részegség és 
az Ének a semmiről létértelmezése áll szemben egymással, de korábbi műveké is: míg a 
Káin (1917) című rövid történet rendkívül következetesen tagadja a megváltást, addig 
A véres költő ha álcázott formában is, de nem zárja ki az epifánia lehetőségét: e regény 
világa nemcsak zűrzavart foglal magában, de egy eszményi mögöttes világ létezésének 
gondolatát is fölveti. 

JEGYZET 

Rövid elemzésem elkészülte után jelent meg Reisinger János „Hanem ki vált meg engemet? " 
(Babits és a kereszténység; Babits és a. katolicizmus) című tanulmánya (Mint különös hírmondó. 
Tanulmányok, dokumentumok Babits Mihály születésének 100. évfordulójára. Bp. 1983. 45 -67 ) , 
mely Kosztolányi istenhitével is foglalkozik. Ezt mindenképpen számottevő' tudományos érdemnek 
kell tekinteni, hiszen az író világértelmezésének döntő tényezőjére irányítja a figyelmet. Más kérdés, 
hogy Reisinger gondolatmenetének Kosztolányira vonatkozó részét maradéktalanul mégsem tudom 
elfogadni. Barta János tanulmányára (Vázlat Kosztolányi arcképéhez. Klasszikusok nyomában. 
Esztétikai és irodalmi tanulmányok. Bp. 1976. 4 3 6 - 4 5 1 ) hivatkozik, mely önmagában s különösen 
keletkezési idejét (1938) tekintve valóban méltó a megkülönböztetett figyelemre, de Móriczhoz 
képest értékeli le Kosztolányit, tehát érveit aligha van jogunk fölhasználni egy egészen más érték-
rend alapján elvégzett bírálathoz. Ami pedig általában Reisingernek Kosztolányiról adott minősítését 
illeti — mely szerint „az emberi test, a »vér és velő« az ő metafizikájának kezdete és vége" (54.) - , 
ennek hitelét a művek tárgyszerű elemzése bajosan támaszthatná alá. A véres költő értékszerkezete 
alapján legalábbis árnyalatlannak tetszik e sommás kijelentés, Kosztolányi fő művei pedig - A 
szegény kisgyermek panaszaitói a Számadás korszakának költészetéig, az Aranysárkány tói az Esti 
Kornélig s általában a legjobb elbeszélésekig - a vallással küszködésnek olyan változatát képviselik, 
melyet csakis gondolkozástörténeti szempontok figyelembevétele, így Nietzsche hatásának alapos 
mérlegelése után lehet majd pontosan jellemezni. 
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RÓNAY LÁSZLÓ 

MÁRAI SÁNDOR:ERŐSÍTŐ 

A nyugati magyar irodalomban nem ritka a történelmi regény. Részben a féltehet-
ségek mentőöve e műfaj: íróként csak akkor menthetik meg egzisztenciájukat, ponto-
sabban csak akkor tekintik őket írónak, ha rendszeresen jelentkeznek új és új köte-
teikkel, de mert hiányzik belőlük az a tehetség, amellyel az emigráns sors kérdőjeleit és 
jellemzőit feldolgozhatnák, elmerülnek egy tetszés szerinti történelmi korszakban, és 
azt díszletezik nagy gonddal. Ezeknek a regényeknek, elbeszéléseknek olvasata egyér-
telmű, nem rejlik bennük áttételes mondanivaló, legfeljebb a magyar ember sokat 
emlegetett leleményességének és önfeláldozásának mutatják gyújtó példáit az ifjúsági 
regények romantikus világába illő hősök. 

Márai Sándor azonban a történelmi regénynek nem ezt a műfaját műveli. Rend-
szerint a régmúlt egy bonyolult korszakát választja ábrázolása tárgyául, majdnem 
mindig eszmék és eszmények összeütközését, s egy olyan hőst, kinek tudatában leg-
élesebben a választás kérdése merül fel. Naplóinak és egyéb megnyilatkozásainak vissza-
térő jellegzetessége a poláris ellentétekben való gondolkodásmód: egy jelen és egy 
hajdani állapot határozza meg alakjainak tudatát és gondolkodásmódját, s ők vala-
mennyien határozottan, szinte provokatív nyíltsággal választanak is, mégpedig úgy, 
hogy mindenestől elutasítják maguktól a múltat, nem azért, mert azt értéktelennek 
látják, hanem mert úgy érzik, olyan élményeket és benyomásokat nyertek a jelenben, 
amely lehetetlenné teszi a múlttal való azonosulásukat. Ezek az érzéskörök határozzák 
meg az emigrációja után írt történelmi regényeit is, melyeknek értelmezése épp ezért 
nem állítja könnyű feladat elé az olvasót, már csak azért sem, mert a befogadók egy s 
tekintélyesnek mondható részéből eleve hiányzik az azonosulás képessége és készsége, 
hiszen nem ismerhetik azt a belső lelki folyamatot sem, mely az íróból parancsoló 
szükséggel hívta életre témáját s kényszerítette arra, hogy a történelmi múltból keressen 
analógiákat, melyeket a jelenre is érvényesnek és eligazítónak érez. 

Az Erősítő az inkvizíció korában játszódik. Hőse spanyol szerzetes, akit rendje azzal a 
céllal küldött az Örök Városba, hogy ott megfigyelje és elsajátíthassa az eretnekek 
„likvidálás"-ának - az író ezt a kifejezést használja, s aligha véletlenül — legcélravezetőbb 
módját. A nagyhatalmú bíboros pártfogoló jóindulattal hallgatja meg alázatos kérését, és 
beosztja tanulni az „erősítők" közé. Ezek akkor kezdték tevékenységüket, amikor meg-
született az ítélet: azaz az eretneket halálra ítélték. Midőn a rendházba a sejtelmes 
alkonyati órán megérkezett a hír, az erősítők, a confortatores felkerekedtek, hogy 
teljesítsék áldásos küldetésüket, és megpróbálják megfelelő érvekkel visszaperelni az 
eretnek lelkét az ördögtől. E célból a legkülönfélébb egyéniségek kaptak szerepet a jeles 
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csapatban: indulatos, lelkes civilek éppúgy, mint teológiai képzettségű szerzetesek. Ha a 
„jóra" intő dühödt szó hatástalan maradt, akkor jött el az atyák órája, akik racionális 
érvekkel és szentírási szövegekkel bizonygatták az elítéltnek, milyen szörnyűséges szen-
vedések várják a poklok mélységes fenekén. A legtöbb eretnek hajlott a kegyes szóra, de 
akadtak köztük megátalkodottak: akiket sem a jó szó, sem a fenyegetések, sem a 
tavolákon felmutatott, végső perceiket megédesítendő szentek — akik vagy olajban főttek, 
vagy a kereszthalál szégyenét viselték el — nem hangoltak megtérésre és bűneik belátására. 
Az erősítők kicsiny csapata ilyenkor kedveszegetten bandukolt vissza őrhelyére, át a 
szennyes Rómán, melynek utcáin felgyűlt a szennylé, s átható bűzt árasztott a szemét. 
(Rómának ez a képe egyébként újra meg újra felvillan Márai Sándor Naplójában, kivált 
abban a kötetben, mely 1968 és 1975 között írt feljegyzéseit tartalmazza, erősen 
megrostálva.) 

Márai Sándor rendkívül nagy gondot fordított a történelmi hitelre, az események és 
szokások pontos rajzára; úgy és olyannak ábrázolja az inkvizíciót, ahogy azt a legújabb 
kutatások mutatják be. Tudvalévő, hogy a regényben ábrázolt időszak előtt gyökeresen 
megváltozott az egyház ezeréves felfogása, amely szerint az eretnekeket nem kiirtani, 
hanem meggyőzni kell. A teológusok ekkor dolgozták ki azt a bölcs és beláthatatlan 
következményekkel járó alapelvet, hogy az eretnekség a felségsértés (crimen laesae maies-
tatis) vétkével egyenértékű. A 12. század végén a bűnösök ellen már nemcsak vádat 
emeltek (accusatio), hanem fel is kutatták őket (inquisitio). Az Erősítő lapjain, a kis 
szerzetes irányítója, Padre Alessandro nemegyszer és nyomatékosan figyelmezteti véden-
cét, hogy a térítés munkáját a gyermekeknél kell elkezdeni, mert az ő lelküket még nem 
fertőzte meg a bűn, és készségesen juttatják az inkvizíció kezére rokonaikat és szüleiket, s 
ezzel a legnagyobb jót teszik, hiszen megmentik őket a kárhozat gyötrelmeitől. 

A régi római jog szerint a felségsértést tűz általi halállal kellett büntetni. Ezt a 
gyakorlatot újította föl a IV. lateráni zsinat, II. Frigyes császár pedig 1224-ben birodalmi 
törvénnyé tette. Míg korábban csak püspöki inkvizítorok működtek, 1231 után meg-
szervezték a pápai inkvizítorok testületét is. Ebben az új kolduló rendek tagjai, elsősorban 
a domonkos szerzetesek kaptak nagy szerepet — ehhez a rendhez tartozik az Erősítő 
főalakja is —, s ők igazi eltökéltséggel teljesítették feladatukat: olyan jogrendet fejlesz-
tettek ki, mely szinte semmiféle menekülési lehetőséget nem hagyott a gyanúsítottnak. 
Áldásos működésüknek köszönhető, hogy az Ad extirpenda kezdetű pápai bulla bevezette 
a kínzókamrák használatát is. 

Az Erősítő történelmi hitelét jelzi, hogy Márai Sándor elmélyült történeti kutatásokat 
végzett megírása előtt. Felkereste a San Giovanni decollata elnevezésű confraternités 
székházát, ahol az inkvizíció idejéből megmaradt kellékeket őrzik: a regényben is gyakran 
szereplő kis táblácskákat, az úgynevezett lésztát, amelyben az áldozatokat vitték, az 
eretnekekre adott köntöst és egy nagy kést, amellyel az égetések főalakja, a Maestro di 
Giustizia tevékenykedett. (A diszkrét római útikönyvekből ez az intézmény kimaradt, s 
hogy az író mégis megtalálta, jelzi, hogy nagyon ragaszkodott a tárgyi környezet hiteles 
rajzához is.) Tanulmányozta az archívumban összegyűjtött, a confraternitasra vonatkozó 
adatokat is. (Ez a szervezet ma is működik: hivatása szerint a börtönben sínylődőknek 
nyújt lelki vigasztalást.) 

Az inkvizíció ítéleteiről, az áldozatok nevéről, a kivégzés körülményeiről vezetett 
jegyzőkönyvek, melyeket az erősítők aláírásukkal vagy valami jellel hitelesítettek, az 
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Archivo di Stato in Roma irattárába kerültek, s 1904-ben jelent meg belőlük első ízben 
rövid válogatás, ez azonban jótékony közreműködéssel eltűnt a könyvesboltokból, s csak 
1971-ben jelent meg hasonmás kiadása, melyet az író szintén részletesen tanulmányozott, 
és adatait hasznosította. 

Ha csak a regény forrásait, írójának történeti kutatásait vizsgáljuk, arra a meggyőző-
désre juthatunk, hogy Márai Sándornak egyetlen célja volt: minél hitelesebben megjele-
níteni egy adott történelmi korszakot, a hitújítások korát. A pontos időpontot is meghatá-
rozhatjuk a regény szövege alapján. A kis tanulékony szerzetes gyakran emlegeti elbor-
zadva az újító eretnekek kártékony tevékenységét, s Rómába utaztában nagyobb csapat-
hoz csatlakozik, mert csak így volt biztonságos az űt, különben az egymással vallásos 
meggyőződésük alapján küzdők válogatás nélkül legyilkolták a magányos vándorokat. A 
befejezés azonban még pontosabb időmeghatározást tesz lehetővé: az az eretnek ugyanis, 
kinek erősítésében tanulóideje befejezésekor, mintegy a Rómában eltöltött tapasztala-
tokban oly gazdag esztendő koronájaképp a szerzetes részt vehet, Giordano Bruno volt. 
Amint tudjuk, őt 1592-ban Velencében fogták el egy feljelentő közlése alapján, majd egy 
évvel később szállították Rómába, ahol hét évig foglalkozott vele az inkvizíció, s amikor 
tanait nem volt hajlandó visszavonni, 1600-ban a Campo dei Fiorin rakott máglyán fejezte 
be életét. Az ő elítéléséről és haláláról készített jegyzőkönyv meglehetősen és meglepően 
szűkszavú: mindössze húsz sor, amelynek befejezése is szokatlan: „ . . . fini la sua misera et 
infelice vita". 

A történelmi eseményeket, élethű leírásokat, a Márai Sándornál rendszerint oly meg-
vetően ábrázolt tömegek hangulatáról készített hiteles feljegyzéseket olvasva az első 
pillanatban aligha tulajdonítunk különösebb jelentőséget Giordano Bruno személyének, a 
regényben való szerepeltetésének. Hiszen a történelmi regényre gyakran jellemző, hogy 
jelentős személyiséget, eseményt választ tárgyául. De ha eszünkbe idézzük, amit Máraival 
kapcsolatban már említettünk: az ellentétekben való gondolkodást, s az azokból kiküz-
dött látszategységet, s ezt a kedvvel, sok változatban és sok műfajában hangoztatott 
meggyőződését egybevetjük Giordano Bruno Ötödik dialógusával, az a sejtelem támadhat 
bennünk, hogy az ő alakja személyes többlettel gazdagítja a történelmi színteret. Itt 
ugyanis — Márai Naplójávai egybehangzóan — azt fejtegeti, „aki a természet legnagyobb 
rejtélyét akaija megfejteni, az nézze meg és vegye jól szemügyre a minimumokat és a 
maximumokat, az egymással ellentétes és egymásnak ellentmondó jelenségeket. Mélységes 
mágia rejlik abban, hogy ki tudjuk fejezni az ellentéteket, miután megtaláltuk az egyesü-
lés pontját." 

A máglyára lépő filozófus-természettudós megvetően tekint az izgatott csőcselékre, s 
az utolsó pillanatban sem tanúsít megbánást Márai regényében. S ez a magatartás egysze-
riben döntő fordulatot hoz az Avilából érkezett szerzetestanonc gondolkodásába. Ráéb-
red ugyanis arra, hogy amíg élnek ilyen rezzenéstelen nyugalommal a vég felé tekintő 
gondolkodók, amíg nem sikerül minden eretneket eltenni láb alól, amíg egy létezik is, 
aki másképp gondolkodik, addig az inkvizíció nem érhet el eredményt, mert fennáll a 
veszélye, hogy az egyetlen beteg megfertőzi az egészségesek egész csoportját. Eldobja hát 
a bíborostól az útra kapott erszényt, ruhát vált, és Avila helyett Svájcba utazik, Kálvin 
városába, s ott veszi hasznát annak, hogy írni-olvasni tud, mert egy nyomdában helyez-
kedik el és felforgató könyveket szed. 
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Levele — mert a regény a levélformát választja, így közli életének eseményeit és 
elhatározásának okát a volt szerzetes egy ismeretlen rendtársával — „az Úr 1660. eszten-
dejében, tavaszelőn végződik" s e keltezéssel ér véget maga a regény is, legalábbis annak az 
a rétege, mely a szigorúan vett eseményeket mondja el, ragaszkodva egy fiktív személy 
beszámolójában is a teljes történeti hűséghez. 

Ám túlságosén egyszerű volna a képlet, ha csak ennyit és ily leegyszerűsítve, mindent a 
történeti, a múltbeli magyarázatokból forrásoztatva olvasnánk Márai Sándor könyvét. 
Valójában a történeti környezet, ha még oly hiteles is, csak kerete egy másfajta, nagyon is 
időszerű mondanivalónak, melyben azokat a tapasztalatait összegezte, amelyeket a husza-
dik század látványa keltett benne. Az Erősítő egyik legérdekesebb szereplője Padre 
Alessandro, aki a confraternitas munkáját s ezzel az erősítők tevékenységét és feladatait is 
összefogta, túlságosan sokszor nyilatkozik meg a regényben, s szavaiból a műnek egy a 
jelen felé ágazódó gondolati rétege nyílik meg az olvasó számára. Olyan tanítások s olyan 
tanulságok ezek, melyek — ha nem szokatlanok is e műfajban — már előadásmódjukkal is 
felkeltik a figyelmet, hiszen a Padre hatalmas monológjai voltaképp történetfilozófiai 
elmélkedésekként is értékelhetőek, s mint ilyenek, bizonyára sok mindent elárulnak az író 
történetszemléletéről is. 

Padre Alessandro a peripatetikus módszert választva oktatgatja tanítványát, s mint a jó 
színész, az érzés különféle végleteit járja végig előadása közben: „csendesen magyaráz", 
magából kikelve „rikoltoz". elfulladva „ágál", s mindezt azért, hogy érzelmileg is elhihe-
tővé tegye az inkvizíció működésének áldásos voltát. 

De mit is nevez Márai Sándor e történeti regény keretei között inkviziciónak? Vajon 
időben meghatározott-e nála ez az intézmény? Vagy az inkvizíció ténye és szerepeltetése 
csak történelmi köntösbe ágyazott allegória volna, amit ki-ki személyes tapasztalatai és 
ismeretei szerint értelmezhet és átértelmezhet? Elhirtelenkedett válasz helyett forduljunk 
magához Padre Alessandróhoz, aki éppen arról magyaráz a lelkesen figyelő confortatorek-
nek, hogy igenis meg lehet tervezni és meg is lehet teremteni e bűnös világban az egy 
akol és egy pásztor nagyszabású történelmi valóságát. „Ha születésétől haláláig tiszta, 
kételyektől mentes kereszténység veszi körül (az embert) ha ebben a légkörben él, lélegzik 
és gondolkozik, bölcsőtől a koporsóig, akkor, idővel, valóságosan keresztény lesz belőle, 
tehát teremtmény, aki nem kérdez, nem vitatkozik, mert belenyugodott, hogy ez a világ 
minden világok legtökéletesebbje. Segít elkülöníteni mindenkit, akiről feltehető, hogy 
lelkében eleven maradt a kételkedés. Elkövetkezik az idő, amikor személyválogatás 
nélkül, csoportosan kell összezárni a gyanúsakat" — mondotta gondterhesen. 

E szavakhoz az író egy szerény jegyzetet csatolt, amelyben a következőket olvashatjuk: 
„Bizonyos csak az, hogy Padre Alessandro csalhatatlanul előre látta a lehetőségeket." S 
valóban: még csak megközelítő adataink sincsenek arról, hányan veszítették életüket a 
különböző koncentrációs táborokban, hányan pusztultak el dzsungel-börtönökben, a 
chilei sporttelepen — és sorolhatnánk tovább azokat a fájdalmas, de letagadhatatlan 
tényeket, melyeket egy szóval és a költészetben is meghonosodott gyűjtőfogalommal a 
század „botrányá"-nak nevezünk. 

Padre Alessandrónak különös és jövőbe látó képességei vannak, hiszen amikor egy-egy 
önfeledt percében megnyilatkozik, majdnem mindig olyan tanítást ad, amely nemcsak az 
inkvizíció korára és módszereire érvényes. Elfúló, ziháló lélegzetvételét, lelkesült szavait 
hallgatva az olvasóban egyre inkább erősödhetik a meggyőződés: éppen a Padre az a 
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személy, aki kitágítja a történelmi regény időben és térben határoltnak látszó kereteit, s 
egyenesen a huszadik századba kalauzolja rémült hallgatóit, abba az időszakba, amelyben 
sok minden megvalósult a padre álmaiból, melyeket természetesen ironikus fénytörésben 
láthatunk, hiszen a szerzetes levélbeli naiv előadása csak fokozza e szavak szörnyű 
képtelenségét, azt a még elkeserítőbb felismerést, hogy ezek a szörnyűségek végered-
ményben — ilyen vagy olyan módon — megvalósultak. 

Még a naiv, tanulékony és lelkes spanyol szerzetes gondolatai között is felmerülnek 
olyanok, amelyek nemcsak és nem kizárólag az inkvizíció ténykedésére érvényesek. 
Amikor azt fejtegeti, hogy itt Rómában a penitencia, a bűnbánat „csak mutatvány", s 
képzeletében felsejlenek a madridi máglyák vonzó lángcsóvái, melyek fellobbannak, de 
hamarosan betemeti őket az idő, az is eszébe ötlik, hogy itt, az Örök Városban voltaképp 
nem a keresztények öldöklik a megtérítendő pogányokat, hanem keresztények a kereszté-
nyeket, „keresztények gyilkolják azokat, akik másképp keresztények" - fut végig agyán a 
bénító felismerés, s az író ismét egy tömör jegyzettel siet segítségünkre, ha netán 
kételyeink támadnának e felismerés értelmezése kapcsán: „Az észak-írországi katolikus-
protestáns nézeteltérések halálos áldozatainak száma, hivatalos jelentés szerint, 1974-ben 
meghaladta az egyezret." (Bár újabb adatokat nem sikerült találnunk, e szám az elmúlt tíz 
esztendő folyamán aligha csökkent.) 

A regénynek vissza-visszatérő oldalai szólnak a büntetések és kivégzések különböző 
fokozatairól. Ha a confortatores munkája eredményes volt, s a halálra ítélt eretnek az 
utolsó pillanatban megbánást mutatott, a Maestro di Giustizia — e pazarul hangzó név 
voltaképp hóhért jelent, legalábbis az adott helyzetben - , a nézőközönség legnagyobb 
elkeseredésére olyan fákat használt a máglya felrakásához, melyek gyorsan és nagy tűzzel 
égnek, s így megrövidült az áldozat szenvedése. Ez volt a jutalma, melyet mélységes 
bűnbánatával érdemelt ki. De ha netán nagyon megátalkodott bűnössel találkoztak, aki 
semminemű erősítési kísérletnek nem vetette alá magát, s nem engedett meggyőződéséből, 
nem volt hajlandó belátni, hogy a szent inkvizíció csak lelke megmentésén fáradozik, 
akkor a Maestro nehezen felgyúló, füstölgő és lassan égő hasábokat halmozott föl, hogy 
így is nyújtsa a haldokló szenvedéseit. A tömeg ilyenkor lelkesen kiáltotta: „piano . . . 
piano", ami az adott helyzetben annyit jelentett, hogy csak lassan, nem kell sietni, hadd 
legyen a látvány minél tökéletesebb. (Márai egyébként itt arra az 1946-ban tényleg 
megjelent újsághírre utal jegyzetében, amely arról tudósított, hogy a kivégzésekre jegyet 
birtoklók „Bogár, lassan!" kiáltásokkal ösztönözték a hóhért, hogy megnyújtsa e nagy-
szerű látványt és teljessé tegye nézőinek örömét.) 

Izgalmasak és Márai naplófeljegyzéseivel majdnem mindenestől egybehangzanak Pad-
re Alessandrónak azok a fejtegetései, melyekben az európai szellem és kultúra végéről 
szól. Máraira nagy hatást tett Spengler közismert könyve, annak néhány megfigyelését 
igen élesen élte át, különösen 1919 után, amikor szülővárosa nem tartozott már Magyar-
országhoz, s amikor „haza" ment, idegen ország idegen állampolgára volt. Ezt a kétségte-
lenül tragikus történeti tapasztalatot is európai méretűvé hangolta. Később, az emigráció-
ban, hosszú ideig Olaszországban élt, s ekkor a tőle keletre fekvő területek végnapjait élte 
át. Amikor az Egyesült Államokba költözött, Olaszországot is ellenszenvvel látogatta meg 
újra, népét zajosnak, piszkosnak, a hajdani nagy kultúrát omladozónak vélte. „Az ellenség 
ma békéről beszél, mert hatalmat akar — mondja a padre —, hogy aztán elpusztítson egy 
műveltséget. A műveltség, mi az? " — kérdi és hozzáteszi: „A műveltség: cinkosság", s ez 
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az aforizma aligha véletlenül idézi föl az olvasóban Goethe Eckermann-nak mondott 
megjegyzésének emlékét: „Kultur ist Parodie". 

Padre Alessandrónak alkalma volt néhányszor elbeszélgetni Giordano Brúnóval. Érde-
mes idéznünk, amint némi meghatottsággal, éreztetve, hogy ez az egyik éjjeli eszmecsere 
különösen fontos volt, felidézi a kis páternek ezt a párbeszédet: „A Tudásról beszéltünk. 
Makacs volt, hajtogatta, hogy az ember tovább jut a Tudással, mint a Hittel. Mikor fejére 
olvastam a szent igazságot, hogy a Tudás csak megérteni akar, de a Hit megvált, és a 
megváltás több mint megértés, a Hit mélyebb tartalma egy mélyebb Idea, az isteni Eszme, 
vállat vont és azt mondta, minden Eszme, amely azonosul a Hatalommal, korrupt lesz és 
kegyetlen. Türelmesen figyelmeztettem, hogy eljöhet a nap, amikor a Tudás is azonosul a 
Hatalommal és akkor a Tudás is korrupt lesz és kegyetlen." 

Mielőtt tudatosítanánk magunkban, hogy ezek a szavak s e meggyőződés aligha illik a 
vakbuzgó Padre Alessandróhoz, sokkal inkább Márai Sándor szavai és meggyőződései, 
olvassuk el a megfelelő jegyzetet is: „Einstein, aki levélben figyelmeztette Rooseveltet az 
atomenergia lehetőségeire . . . röviddel halála előtt egyik ismerősének váratlanul ezt 
mondta: ,A halál lehet nagy megkönnyebbülés." Nyilvánvaló, s e jegyzet is azt sugallja, 
hogy az esszéisztikus betét megint csak a történeti regény köntösében közöl velünk egy az 
író számára fontos felismerést. 

Persze — és ez a tény e fejtegetést megint új elemmel gazdagítja — tudjuk, hogy Márai 
Sándor szivesen és kedvvel forgatta Chateaubriand műveit. A keresztény halála című 
esszéről külön is megemlékezik, mint egy nagy tehetségű író gyarló ítélőképességének 
nagyszerű bizonyságáról. Ebben a francia író — Márai szavaival — „olyan jó gusztust csinál 
a jó kereszténynek a halálra, hogy az olvasó szájában összefut a nyál". 

Padre Alessandro lelkesítő szavakat szól a jó halálról, de az Erősítőben mindvégig 
érezhető, hogy a lelkesült szereplők szívesebben nézik végig mások jó halálát, mint élik 
meg a magukét, bármily vonzó is annak végső kimenetele. Amikor a kis páter hirtelen 
elhatározással hátat fordít nemes hivatásának, és az inkvizíció, az elnyomó hatalom 
legnagyobb ellenségének, a könyvnek szegődik a szolgálatába mint nyomdász, az a 
felismerés lesz benne mind erősebb, hogy az ember nem úgy sikerült, amint azt a Teremtő 
elképzelte. „Abban is kételkedem, hogy olyan-e, ahogy az Ördög tervezte? Attól tartok, 
az ember a saját feje szerint akar ember lenni. És akkor mi lesz velünk, szegény, lelkes 
inkvizitorokkal? " 

Vörösmarty ezt mondta az emberről: 

Az emberfaj sárkányfog vetemény. 
Nincsen remény. Nincsen remény. 

Az Erősítő a történelmi regényformába csempészte bele ugyanezt a felismerést. De hogy 
az ember mégis ember marad e szomorú korszak felidézése után, s a jelenbe mutató 
tanulságok olvastán is, azt a kis páter utolsó sorai sugallják, hiszen e sok és nagyszerű 
bölcsesség, történetfilozófiai eszmélkedés után arra inti rendtársát, „vedd el senor Alva-
reztől a negyven realest, amivel tartozik. Hajtsd be rajta a kamatokat is." És e szavak sem 
nem történetiek, sem nem filozofikusak. Egyszerűen emberiek. 
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POMOGÁTS BÉLA 

VITAREGÉNY A TÖRTÉNELEMRŐL 
SÁNTA FERENC: AZ ÁRULÓ 

Sánta Ferenc három regénye — Az ötödik pecsét, a Húsz óra és Az áruló — lényegében 
ugyanarra a kérdésre, pontosabban kérdéssorozatra keresi a választ, midőn az emberi 
személyiséget szembesíti a történelem kíméletlen kihívásaival. Ez a kérdéssorozat a 
következőképpen hangzik: mit tehet az ember a történelemben mindig újra fellépő rossz 
ellen; miként őrizheti meg morális integritását; képes-e az emberi értékek megvalósítá-
sának szolgálatába állítani a történelemben végbemenő küzdelmes folyamatokat? A 
három regényben érvényre jutó gondolati szerkezet két egymással szemben ható erőre 
épül: az egyik a humanista hagyományokat képviselő pozitív értékvilág, amely a többi 
között a szabadság, a boldogság és a közösségi szolidaritás értékeit foglalja magába, a 
másik a politikai szférában jelenlévő negatív értékek csoportja, a többi között az erőszak, 
a fanatizmus, a szolgaság. Sánta minden korban változatlanul érvényeseknek tekinti az 
emberi értékeket, és aszerint ítéli meg hőseinek magatartását, hogy milyen mértékben 
voltak képesek elsajátítani, illetve megőrizni ezeket az értékeket. Ebben a tekintetben a 
három regény ugyanazt az írói világképet és szándékot fejezi ki; ahogy Béládi Miklós 
mondja: „valójában egy mai korban is működtethető humanizmus eszmeköreit: erkölcsi 
értékrendjét és magatartásnormáit próbálják felvázolni".1 A három regény természetesen 
más-más oldalról közelíti meg a humánus értékrendjelenkori érvényességének gondolatát: 
Az ötödik pecsét az ember morális autonómiájának követelményét, a Húsz óra a magyar 
történelem egy két évtizedes szakaszának politikai és erkölcsi tapasztalatait, végül Az 
áruló a történelemben élő ember kötelességeinek és lehetőségeinek vizsgálatát állítja az 
epikus koncepció középpontjába. A három mű epikai anyaga és feldolgozási módja eltér 
egymástól, a bennük alakot öltő érdeklődés és eszme azonban mindenképpen azonos, 
éppen ezért e műveket aligha lehet — a korabeli kritikai irodalom elgondolásainak 
megfelelően — rangsorba állítani, még kevésbé egymással szembefordítani. Valójában 
mind a három regény a sztálinizmus korának tapasztalatait és felismeréseit fejezi ki, s e 
nehéz korszak felgyülemlett politikai és morális kérdéseire válaszol. 

Az áruló az általánosság szintjén vet számot a humánus értékek történelmi érvényesülé-
sének esélyeivel, ezért konkrét történelmi hivatkozásai ellenére sem történelmi regény. 
Négy fiktív szereplője a huszita háborúk jelmezeiben jelenik meg, a geográfiai és históriai 
utalások azonban mindössze arra valók, hogy a történelem értelmére kérdező írói vizsgá-
latnak epikus formát adjanak. Valójában képszerűen, illetve jelenetszerűen alig elevened-
nek meg a 15. század első felének csehországi viszonyai és küzdelmei. Ráadásul a 

1 A Téli virágzástól Az árulóig. - Érintkezési pontok. Bp. 1974. 586. 
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regényszereplők szövegében minduntalan olyan érvek, illetve szállóigeszerű mondások 
kapnak helyet, amelyek jellegzetesen a huszadik század, esetleg éppen az ötvenes-
hatvanas évek fordulatai közé tartoznak: „a nehézségeket — mondja például Václáv, a 
huszita harcos — arra valóknak tekintem, hogy leküzdjem őket!"; „Mondjad csak hát — 
kérdezi Eusebius, miközben a harcos erényekkel szemben az életöröm primátusát hir-
deti —, nem az lenne a dolgunk, hogy ( . . . ) ha van is dolog, amely elválaszt bennünket, 
arra figyeljünk inkább, ami összeköt? " Mindez annak érdekében történik, hogy az epikus 
anyag a történelmiség illúzióját keltse, ugyanakkor ne akadályozza a regény általánosító 
jelentésének kibontakozását. Sánta műve nem történelmi regény, hanem történelem-
filozófiai parabola, az azonban mégsem lehet véletlen, hogy a huszita korszak jellegzetes 
emberalakjait és politikai-morális konfliktusait választotta tárgyának. Minden bizonnyal 
olyan korszakot kellett keresnie, amely távol esik a jelentől, minthogy a bölcseleti 
általánosítást ez a távolság teremtheti meg, egyszersmind olyan korszakot, amely már 
magában hordozza az újkori történelem jellegzetes politikai és morális konfliktusait. A 
történelmi példázat anyagát így okszerűen a huszita háborúk eseményvüágában, illetve 
ideológiai küzdelmeiben találta meg. E történelmi példázat keretében lehetséges törté-
nelmi magatartásokat állított szembe egymással, olyan magatartásformákat, amelyeknek a 
változó történelmi korszakokban nagyjából mindig azonos értelmük volt. Ő maga ezt a 
következőképpen fogalmazta meg: „Az örök emberi normákkal, a humanista gondolkodás 
normáival szembesítettem a hőseimet, közöttük a legkülönfélébb irányba elkötele-
zetteket, és elmarasztaltam vagy felmentettem, elbuktattam vagy felemeltem őket, 
együtt éreztem vagy tiltakoztam olyan mértékben, amennyiben állták, vagy nem állták 
ennek a próbáját."2 Az ábrázolt magatartások jelentése közelebbről viszont a huszadik 
század meghatározó politikai és morális konfliktusaira utal, amelyek során oly kegyet-
lenül összekeveredtek a forradalmi cselekvés és az erőszakos önkény, a társadalom-
felszabadító küzdelem és a személyi hatalom kiépítését célzó politikai manipuláció 
fogalmai és folyamatai. Ezeknek a fogalmaknak és folyamatoknak a gondolati tisztázását 
kísérli meg a példázatos értelmű történelmi vitaregény. 

A vitaregény négy lehetséges történelmi magatartást vázol, ezeknek ütköztetésében 
és heves küzdelmében keresi a humánus értékek történelmi érvényesülésének lehető-
ségét. Ő maga e magatartásformák rendszerét a következőképpen határozza meg: „négy 
magatartásformát igyekeztem megfogalmazni egy mozgalmas történelmi időszakban, 
nevezetesen a huszita háborúk idején. Kérdés, hogy az általam öröknek ítélt magatar-
tások közül melyik a leghelyesebb, vagy így is mondhatjuk, a legkevésbé rossz? Az 
egyik a bölcsnek tetsző, kiművelt, látszólag ártalmatlan cinizmus, amelyet nem a divat 
szült, amely, mielőtt ilyenné vált volna, végiggondolta az életet és a világot. Afféle 
epikureista, sztoikus ízekkel fűszerezett, vonzó, megszenvedett cinizmus ez. A másik az 
örök emberi optimizmus, lázadás, nyughatatlanság, a végérvényes elkötelezettség a 
fegyverhez, az erőszakhoz. A megújulni kész újrakezdés magatartása ez, amit egysze-
rűen így fogalmazhatnék: nem nyugszunk, amíg rendbe nem szedjük a dolgainkat. A 
harmadik magatartást Zsitomir, a császári katona képviseli. Konzervatív figura. Ignotus 
idézte az egykori Világban Széchenyi következő mondását: Minden felkelésnek ellenszere 
a reform.' Nos ennek a zsitomiri logikának vannak rokonszenves vonásai, de regényemben 

2 Látogatóban. Bp. 1968. 381. 
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erős kritikát is kap, hisz a népet a reformokból kizárja, és valahol itt a tévedése. (. . .) 
Végül a negyedik magatartás a regény Parasztjáé. Ez a legegyszerűbb. Persze nem azon 
van a hangsúly, hogy paraszt; a kor diktálja, hogy parasztként jelenjen meg. Ő a 
mindenkori legalul lévő, aki pesszimistán belenyugszik a sorsába, hordozza a megköve-
sedett tragikus hitét, hogy semmi nem fog változni soha, ezért egyet tehet csak: hagyja, 
hogy elzúgjanak fölötte a történelem különböző harcai, ő közben menti, ami ment-
hető."3 

A példázatos történelmi vitaregény epikus alakzata az író eszméket tisztázó szándé-
kának műfaji következménye, ugyanezt a szándékot mutatja az elbeszélő nézőpont-
jának állandó elmozdulása. Sánta öt szereplőt léptet fel regényében, az imént általa 
vázolt négy történelmi magatartásforma képviselője mellett az író személyes jellegű 
alakját, aki nemcsak rezonőije a szellemi párviadaloknak, hanem cselekvő részese is. Ez 
az öt szereplő a szellemi küzdelem minden egyes szakaszán és fordulóján a saját néze-
teit, saját igazságait hangoztatja, következésképp az elbeszélő nézőpontja szüntelenül 
megváltozik. A narráció, illetve az érvelés mindig annak a szereplőnek a tudatát és 
indulatát fejezi ki, aki a saját véleményét, okfejtését adja elő, aki vitába száll a többiek-
kel, aki éppen a „színre kerül". Sánta maga is a választott epikus forma diszkusszív 
jellegét emeli ki, midőn művét szimpóziumnak, ankétnak és meditációnak nevezi.4 Az 
elvek és vélemények összecsapása során érvényesülő szüntelen nézőpontváltozást a 
szöveg sajátos struktúrája alakítja ki, az tudniillik, hogy Az áruló az epikus előadás-
módot minduntalan a dráma diszkusszív előadásmódjával egészíti ki, illetve váltja fel. 
Az epikus szerkezet drámai karakterét erősíti a történet zárt térbe — az író dolgozó-
szobájába — és zárt időbe — egyetlen éjszakába — sűrített előadása is. Sánta ennek 
következtében ültethette át szövegét minden különösebb változtatás nélkül a színpadra. 
A vitaregény eredeti formájában is jelenetekre és dialógusokra épült, a narratív szer-
kezet azt az epikus formát követi, amelyet az újabb regényeimélet „szcenikus" ábrázo-
lásmódnak nevez. 

A „szcenikus" regénytérben dinamikus ideológiai vita zajlik: a négy egymással élesen 
szemben álló magatartásforma alapvető társadalombölcseleti és etikai elvekkel szembesül; 
és e többszörös szembesülés következtében ismerjük meg az író különben tételesen meg 
nem fogalmazott nézeteit. Ahogy az imént idézett Sánta-nyilatkozat kifejtette, a vitá-
ban egymással szembe forduló négy magatartásforma az epikureista életélvezetet, a 
forradalmi elkötelezettséget, a konzervatív reformpolitikát és a történelemnek kiszolgál-
tatott elemi emberséget fejezi ki. A vitaregényben egymással megküzdő magatartások 
és ideológiák azonban bonyolultabbak ennél a végső soron leegyszerűsítő meghatá-
rozásnál: egyrészt a szereplők magatartásában bizonyos belső ellentmondások, másrészt 
az egyes magatartások között bizonyos megfelelések találhatók. A belső ellentmondá-
sokat az okozza, hogy a szereplők első megjelenése és valódi magatartásának végső 
kibontakozása nem fedi egymást: a kezdetben hirdetett ideológia és a gyakorolt maga-
tartás között nincs igazán összhang. A legélesebben Eusebius atya alakjában jelentkezik 
ez az ellentmondásosság: a dominikánusok öltözetében színre lépő pápai legátus kez-
detben a katolikus egyház tanítását hirdeti: „ha van dolgunk az életben, nem egyéb az, 

3Film, Színház, Muzsika 1968. február 3. 
4 Látogatóban, 388. 
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mint hogy ne szűnjünk meg az ő (ti. Isten) parancsa és kívánsága szerint keresni a 
tökéletest, hogy méltóvá próbáljunk válni az ő szeretetére. És ekképpen aztán ne is 
teljen másban az életünk, mint a végtelen alázatban és szeretetben, mert ez a kettő az, 
ami emberré tehet bennünket." Ettől a kegyes prédikációtól bizony messze esik 
Eusebius csakhamar teljes mértékben kibontakozó epikureizmusa, amely a költészet, a 
nótázás, a bor és a szeretkezés evilági örömeit dicséri. De nincs egység Jan Zsitomir 
ideológiája és magatartása között sem. A husziták ellen küzdő diák a józan értelem és a 
politikai reformizmus igaza mellett érvel. „Hány évszázada tesszük, hogy sutba vágva az 
értelmet, kardot ragadunk bajaink orvoslására. Nézd meg a földet, többen nyugszanak 
benne a háborútól elesettek, mint a betegségtől vagy vénségtől elhullottak. Micsoda 
gazemberség újra és újra fegyvert adni a nyomorult kezébe? ! Meghalni kell a népnek 
minduntalan? — és a tisztességes embernek nem okosan élni a népért!? " E szép szavak 
hitelességét erősen kérdésessé teszi az, hogy Jan, az értelem és a reform képviselője 
ugyanúgy gyilkolja ellenfeleit, ugyanúgy dúlja és pusztítja a falvakat, városokat, mint a 
kard megváltó erejére esküvő husziták. Végül Václáv Jásek, a huszita harcos is mást 
hirdet és mást cselekszik. A népfelszabadító forradalom igazságát vallja, ezért vállalja és 
gyakorolja a fegyveres erőszakot. „Tisztességes rendet akarunk a földön - szögezi le —, 
és ha századok kellenek hozzá, és ha évezredek kellenek hozzá, akkor évszázadokig és 
évezredekig nem fogunk nyugodni, nagy a tét, és természetesen nagy az ára is. És ha a 
korbács nem elég, mert nem volt elég, akkor kard kell hozzá, kard és újra kard!" Az 
erőszak gyakorlása közben viszont szerepet cserél egymással a küzdelem célja és 
eszköze, maga az erőszak válik a legfőbb jóvá, és érvényesül azzal a néppel szemben is, 
amelyet eredetileg fel akart szabadítani. Egyedül a nincstelen paraszt esetében nem 
lehet szó az ideológia és a magatartás, a szerep és a cselekvés ellentmondásáról: a 
paraszt mindig azonos önmagával, ha ezt az azonosságot szörnyű nyomorúságának és 
kiszolgáltatottságának köszönheti is. 

A vitaregény szereplői között sajátos megfelelések találhatók. Mint már a korábbi 
kritikai irodalom is kimutatta, a kereszt jelével harcoló császári katona és a kehely 
jelével küzdő huszita forradalmár magatartásának hasonlósága a legfeltűnőbb. Erre a 
hasonlóságra figyelmeztet a közöttük végbement szerepcsere is: Václáv ugyanis erede-
tileg a császáriak, Jan pedig a husziták oldalán harcolt, s éppen az utóbbi térítette a 
forradalmárok táborába az őt fogolyként kísérő császári zsoldost, mielőtt Eusebius 
rábeszélésére az is pártot változtatott volna. E sajátosan kettős Saulus-Paulus-fordu-
latnak lényegbevágó szerepe van: Václáv és Jan szerepcseréje arra utal, hogy a zászlók 
ugyan változnak, a fanatikus meggyőződés és az erőszak történelemformáló erejébe 
vetett hit eközben változatlan marad. Václáv a forradalmi igazságtevést, Jan az ésszerű 
reformpolitikát hirdeti, s mindkettő a nép érdekeire hivatkozik, mégis egymással ver-
sengve pusztítják mindazt, amit a dolgozó emberek munkája megteremtett, s egyikük 
sem képes szót érteni a paraszttal, aki mindkettőjükben nyomorúságának okozóját 
ismeri fel. A huszitával és a császári zsoldossal szemben egyaránt jogosult Eusebius 
kritikája, aki a józan ész és az életöröm nevében utasítja el az erőszakot: „Ember 
vagyok, tehát az értelmen kívül nem méltó hozzám fegyver!" A pap szavai élesen világí-
tanak rá az örökös küzdelem hiábavalóságára, arra, hogy az öncélúvá vált harc már csak 
pusztít és elveszíti maga elől azokat a célokat, amelyeket eredetileg szolgálni akart. A 
történelemmel azonban Eusebius sem tud mit kezdeni: mindenfajta küzdelmet elhárít 
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magától, s eközben a hedonisták cinikus életfilozófiájába menekül. Kívül áll a törté-
nelmen, mint ahogy kívül áll rajta a paraszt is, pontosabban a pap a történelem 
„fölött", a paraszt a történelem „alatt" helyezkedik el. Csakhogy az ő kivonulása nem 
önkéntes, hanem kényszerű: nyomorúságának és kiszolgáltatottságának következménye, 
s a küzdelmek, amelyek állítólag az ő felszabadításáért, felemeléséért folynak, csak még 
kegyetlenebb szenvedésbe taszítják. „Császári vagy huszita — mondja — mindegy 
énnékem! És mindegy énnékem a fegyver is meg a zászló, amivel meghalni hajtanának, 
mindegy, mert csak az én véremet veszi valahány, és haszna belőle énmagamnak soha 
nem kerül!" Sánta Ferenc parasztja Katona József Tiborcának örököse, az a fájdalmas 
szóáradat, amellyel a negyedik fejezet végén saját végtelen kiszolgáltatottságát lefesti, 
voltaképpen Tiborc panaszának parafrázisa. Sorsa minden tekintetben kilátástalan, az ő 
kezében nincs fegyver, mint Václáv és Jan markában, és ajkáról, miként Eusebiuséről, 
nem hangzanak fel vigasztaló szerelmes énekek, mégis ő képviseli azokat az emberi érté-
keket, amelyeket az író a legmagasabbra tart: a mindennapi munkát, az élet folytonos-
ságát, az emberiség küzdelmes önfenntartását. Igazsága abban áll, hogy megalázottan és 
megnyomorítottan, az erőszak szüntelen árnyékában is enni adott családjának és fel-
nevelte gyermekeit. 

E négy, egymással kíméletlenül szemben álló emberi magatartás küzdelmében kell az 
írónak — a vitaregény ötödik szereplőjének — véleményt nyilvánítania, állást foglalnia. 
Az írónak, és ez is az elbeszélő nézőpont folytonos változását idézi elő, kettős szerepe 
van a vitaregényben. Egyrészt ő mozgatja a regény szereplőit és eseményeit, hatalmában 
áll az árnyékvilágból előhívni és oda visszaküldeni Václávot, Jant, Eusebiust és a parasz-
tot, s időnként figyelmezteti is teremtményeit erre a hatalmára: „Egyelőre — mondja 
például a huszitának — minden úgy történik, ahogyan én kívánom. Ha nem tetszik, 
csak egy szavába kerül, és mehet vissza oda, ahonnan jö t t !" Másrészt ő maga is részt 
vesz a küzdelemben, elvégre azért kellett életre keltenie vitaregényének hőseit, hogy 
elkülönítse egymástól a történelemben érvényesülő emberi magatartásmódokat, választ-
hasson közöttük, dönthessen mellettük vagy ellenük. Állásfoglalása a vita folyamatában, 
az egymással viaskodó érvek hatására alakul ki, a regénynek ez a tulajdonsága az epikai 
anyag belső dinamizmusát hangsúlyozza. Az író véleménye tehát nincs eleve készen, ő 
maga is változik, tapasztaltabb lesz, új felismerések és igazságok birtokába kerül a tör-
ténet folyamán, s ilyen módon neki is aktív szerepe van az eszmei küzdelem alakulá-
sában. „írni — állapítja meg Sánta már idézett nyilatkozatában - annyit jelent, mint 
változni. Minden igényes írás metamorfózis, mert minden írás önmagunk szembesítése a 
világgal. . ."5 A négyféle történelmi magatartás megvitatása során is a világgal: a törté-
nelemmel, a politikával és az erkölccsel való szembesülés következik be, és az írónak 
eközben kell értéksorrendet alkotnia az éjszakai szócsatákban kibontakozó történelmi 
magatartásformák között. 

Mind a négy magatartásváltozat képviselője hatékony érveket, valós igazságokat 
hangoztat: Václáv a forradalmi igazságtevést, Jan az okos reformot, Eusebius az élet-
örömöt, végül a paraszt egyszerűen azt, hogy az emberiség életét folytatni kell. Ugyan-
akkor mind a négyen elárulják ezeket az igazságokat: a huszita és a császári a kímélet-
len, fanatikus erőszak, a pap a cinikus közöny, a paraszt a szomorú tehetetlenség által. 

5 Uo. 385. 
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A vita hevében voltaképpen az derül ki, hogy a négy magatartásmód értékeinek, tehát a 
forradalmi igazságkeresésnek, a józan értelemnek, az emberi boldogságnak és az áldo-
zatos munkának együttesen kellene érvényesülnie: Vasy Géza találóan állapítja meg, 
hogy Az áruló négy szereplője valójában az emberi személyiség négy részre szakadását 
jelképezi.6 Ehelyett mind a négy magatartásmód értékét lerontják a hozzájuk társuló 
történelmi bűnök: a fanatizmus, a közöny és a tehetetlenség. Sánta főként a két 
előbbit ítéli el, mint mondja: „írásaimban igyekszem elkerülni korunk két legnagyobb 
bűnét: a fanatizmust és a közönyt, és igyekszem tenni ellenük annyit, amennyit csak 
lehet".7 Az értékek és a bűnök szembesítése következtében alakul ki a felvonultatott 
történelmi magatartásformák írói kritikája, továbbá választ kap az a kérdés, hogy az 
író melyik ideológiával, melyik történelmi magatartással talál azonosságot, s a vita-
regény négy hőse közül valójában ki az „áruló". Ezt a kérdést szinte a regénynek vala-
mennyi korábbi ismertetése és bírálata felvetette, általában azt hangoztatva, hogy Sánta 
Václáv forradalmi igazságtevését választja a négy magatartásváltozat közül. Véleményem 
szerint ez a nézet nem eléggé megalapozott: a vitaregénynek az eddigiekben elemzett 
gondolatmenete ugyanis éppen arra utal, hogy mindegyik magatartásváltozat egyaránt 
képvisel értékeket és bűnöket, ezért igazában egyik sem fejezheti ki teljes mértékben az 
író világképét, ezt csak részértékeiknek szintézise tehetné meg. Egy kivétellel: mint már 
rámutattunk, a többiekhez képest egyedül a paraszt képviseli a humánum elemi értékeit: 
az emberi folytonosságot és fennmaradást. Ilyen módon ő nem is a vita résztvevője, 
inkább az érvek igazságtartalmának mértéke, abban az értelemben, hogy a többiek 
ideológiájának és magatartásának értéke vagy káros volta a vele történő szembesülés 
során derül ki igazán. Ebből adódik az is, hogy az író — a történet zárójelenetében — a 
korábbi ismertetések és elemzések következtetésével ellentétben nem Václávot, hanem a 
parasztot tartaná életben, csakhogy az időközben megszökött. Igazat kell adnunk 
Kulcsár Szabó Ernőnek, illetve Vasy Gézának abban, hogy az „áruló" végül is Václáv, a 
huszita, aki az erőszakos történelemcsinálás küzdelmei között szem elől tévesztette 
vállalkozásának eredeti célját, a vitaregény példázatos értelmű végjelenetében pedig 
szökni engedte a parasztot, mert ő akart életben maradni az író által felidézett árnyék-
alakok közül.8 Sánta Ferenc elfogadja a forradalmi igazságtevés, az értelmes reform-
politika és a természetes életöröm értékeit, és elutasítja az erőszakos fanatizmus külön-
féle változatait, illetve a cinikus közönyt, az egyszerű emberség, az emberi folytonosság 
képviselőjét; Az áruló parasztját azonban mindvégig a humánum letéteményesének, fel-
emelését a történelem és a politika értelmének tekinti. A vitaregény központi figurája 
éppen ezért a paraszt: feléje irányul az író maradéktalan rokonszenve és az ő sorsa ad 
értelmet a történelemről folyó polémiának. 

'Sánta Ferenc. Bp. 1975. 129. 
7 Látogatóban, 389. 
8Kulcsár Szabó Ernő: Történelem és morális konfliktus. - Együtt. Fiatal alkotók antológiája. 

Debrecen, 1971. 156., Vasy Géza i. m. 123-124. 
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M Ű H E L Y 

T. ERDÉLYI ILONA 

ERDÉLYI JÁNOS NÉPKÖLTÉSZETI TEORETIKUSI 
MUNKÁSSÁGA ÉS A DUNA-TÁJ NÉPEI 

Erdélyi János (1814—1868) a magyar irodalmi népiességnek nagy felkészültségű 
teoretikusa, az első magyar népköltészeti gyűjtemény szerkesztője és kiadója, Bartók és 
Kodály korai előképeként elsőként vallotta és hirdette a népiből megújuló, arra mint 
alapra épülő költészet és nemzeti zene megteremtésének lehetőségét, szükségességét.1 Ő 
ismerte fel a „népi elem" értékei mellett a népköltészet és a népi dallam múltat át-
hagyományozó, a kortársi irodalmat megtermékenyítő szerepét, e kettő szoros kapcso-
latát. Elméleti, kritikusi és publicisztikai munkásságával segítette a megújuló magyar 
irodalom kibontakozását, a „nép-nemzeti" iskolának, annak az irodalmi korszaknak a 
kiteljesedését, amelyet Petőfi Sándor és Arany János neve fémjelez. 

Erdélyi először 1841-ben fogalmazta meg tervét: a nép körében országszerte élő 
dalok gyűjtését és kiadását, mégpedig „egy testben". A népdalt és dallamot együtt köz-
lő gyűjteményt — mint írta — „nagy befolyásúnak remélem eredeti zene- és népdal-
költészetünk kifejlesztésére".2 Az író új szellemű, új közönséget teremtő, ahhoz szóló 
irodalomra és zenére gondolt, amikor a „nemzeti-népi" költészetről, „a magyar zenei 
iskoláról" elmélkedett, és nem folklorisztikus elemekkel megtűzdelt darabokról. Ennek 
az új irodalomnak alapját együtt adja a népi és a történeti hagyomány. Miként a nép-
költészet „alap", kiindulási pont a hazai, a „nép-nemzeti" költészet számára, ugyanúgy 
a népzene is „azon dúsgazdag alap, melyen idővel a művelt, nemesített magyar zene 
műcsarnoka eredeti, sajátságos nemzeti irányban fölépülhet".3 

* * * 

Erdélyi Jánost életútja és tanulmányai segítették, hogy ezt a nagy távlatú gondolatot 
megfogalmazhassa. A magyar paraszti világból érkezett, az Ung megyei Nagykaposról, 
ahol szántóvető apja oldalán kisgyermek korától kezdve részt vett a mezei munkában 

1 L. erről: T. Erdélyi Ilona: Népköltészet, népzene — népi társadalom. Erdélyi János és a Bartók-, 
Kodály-koncepció. It, 1974. 5 0 6 - 5 2 1 . (A két koncepció közötti analógiáról több ízben lesz szó. Az 
utalások erre a cikkre vonatkoznak.) 

'Szemere Miklóshoz írt levelében fejtiki nézeteit, tervét. 1841. február 13. Erdélyi J. levelezése, 
I. Bp. 1960. 150. 

3 A Népdalok és Mondák kiadásáról, elveiről stb. 1.: T. Erdélyi Ilona: A Magyar Népköltészeti 
Gyűjtemény kiadásának története. Magyar Könyvszemle, 1974. 5 5 - 7 8 . 
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éppúgy, mint a téli napok közösségi foglalkozásaiban. A tollfosztás, a kukoricahántás, 
morzsolás, a népi ünnepek és szokások természetes közegei voltak a munkát segítő, 
kedvet derítő, ugyanakkor a közösségi erkölcsöt továbbadó, a népi tudatot ápoló nép-
mesének, népdalnak, népi mondának. A szűkebb családi környezet is fejlesztette fogé-
konyságát.4 A „némi deákos műveltséggel bíró apa, a jó dalos anya" mellett kitűnő 
zenei hallása is erre az útra vezette. Szép tenorjával az északkelet-magyarországi refor-
mátusság ősi fészkének, a népdalkultuszáról ismert sárospataki kollégiumnak kán-
tusában éppúgy kitűnt, mint később a pesti író- és művészvilágban. Mindez szinte 
predesztinálta arra, hogy megragadja őt a népdal és a népi dallam varázsa. Előbb csak 
ösztönösen figyelt a dalokra, később stúdiumaiban foglalkozott velük. 

Erdélyi János, illetve Bartók Béla és Kodály Zoltán útja, amelyen át a népköltészet-
hez, illetve a népzenéhez eljutottak, fordított volt, a cél azonban azonos. Erdélyinél az 
„ösztönös" érdeklődést követte a „tudomány", az elmélet, míg Bartókot és Kodályt 
tanulmányaik, elméleti felismeréseik vitték a nép közé. 

Ez alkalommal Erdélyi János népköltészeti-teoretikusi munkásságának olyan ágával 
foglalkozunk, amelyre a bartóki—kodályi koncepció rímel, amint arra egy korábbi 
írásunkban felhívtuk a figyelmet. Erdélyi eme tevékenysége nálunk a múlt század 
közepén — legalábbis az írók körében — egyedülállóan új volt, és mindmáig nem eléggé 
méltányolt. Kimunkálásához, irányt mutató megállapításaihoz a magyar népköltészet 
iránti érdeklődés vezette el, amely később — immár elméleti stúdiumai után — segítette 
őt abban, hogy más népek dalainak értékeit is felismerje és ezekből az egész magyar 
irodalom számára nagy távlatú következtetéseket vonhasson le. 

A Duna-táj népeivel, ill. népköltészetével életének két korszakában foglalkozott. 
Először az 1840-es években, amikor népköltészeti tanulmányain és gyűjteményén dol-
gozott. Ez időben a szláv népek dalainak jobb megismerése, a hazaiakkal való össze-
hasonlítás igénye, a horizont kitágítása vezette, tehát irodalmi szempontok alkották a 
vezérmotívumot. Másodszor a szabadságharc után, felvidéki menekülése, bujkálása során 
fordult figyelme a hazában élő „népszakadékok" felé; ekkor már nagyobb távlatban 
látta magyarok és nemzetiségek kapcsolatát, az ügynek nemcsak irodalmi jelentőségét, 
hanem politikai szükségességét is felismerte. 

* * * 

Erdélyi János muzikalitását szándékosan hangsúlyoztuk, ugyanis épp zenei érzéke 
révén figyelt fel a nem magyar nemzetiségek dalaira. A szegény sorsú ifjú, hogy tanul-
mányait folytathassa, a kor szokása szerint, 1833-ban elszegődött nevelőnek Felső-
Zemplén egyik kis falujába, Cselejbe, az ott birtokos Kolosy József házába. A gálszécsi 
járás néhány száz lelket számláló vegyes lakosságú falujában találkozott a magyarországi 
szláv nemzetiségekkel. Ez az esztendő adta a később is elevenen élő élményt: „A szláv 
nemzetiségeknek általában a pogány kor óta, sőt a magyarországi tótoknak Szent István 
korából vannak népdalaik, mégpedig többnyire a költészet az ének szárnyain jár most 
is; mily legények vagyunk mi hozzájok képest? Halljátok ama gyönyörű lejtésű, új, új, 
de mindig rokon hangfogatokba átmenő éneklést a hegyoldalon aratók felől, az 

"önéletrajzi Vázlat, Erdélyi Tár. Kéziratban. 
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urdolgásoknál, mikor már egész nap izzadtak, a korcsmában, éji tüzeknél a mezőben? 
Az mind népfal. De ne kívánjátok érteni, mit dalolnak, a versek többnyire semmire 
valók, vagy trágár beszéd, vagy illödelmetlen pajzánság, lány és legény ritkán énekel-
hetnek együtt. Nincs a népnek költője, ki verset adjon szájába . . . ; s im a költészet, 
mint vad víz magátul buzog fel közöttök minden nemesség nélkül, mert ők szegények, 
iskolába soha sem jártak, nem igen tudnak különböztetni természetest és illendőt egy-
mástól, mert nincsenek szép szavaik, csak jó érzéseik, s dalolni nekik is kell, érezvén a 
dalolás szükségét kebelökben."s 

Az idézet nemcsak arra utal, hogy milyen mély benyomást hagytak benne a felső-
zempléni szlovák népdalok, hanem arra is, hogy bár — mint később írta — nem volt 
„nyelvészetileg" ismerője a szláv nyelveknek, mégis értette — legalábbis — a szlovákot. 
Amikor ezeket a sorokat az 1840-es évek legelején papírra vetette, megfogant már benne a 
magyar népköltészeti gyűjtemény kiadásának terve, és tudott a finn és a szerb népkölté-
szetről is. Nagyra tartotta mindkettőt: „e népek sajátságos népköltészet által foglalnak 
egyedül helyet a nemzetek között". A finn népköltészetről, Lönnrotról, a Kalevalaról 
elsőnek adott hírt a szélesebb közönség előtt 1842-ben a Regélő Pesti Divatlap hasábjain, 
a szerb népköltészetről pedig már sokat tudhatott. Nemcsak Kulcsár István, Toldy 
Ferenc, Wesely beszámolóit, „adatközléseit" ismerte, hanem Székács József Szerb népda-
lok és hősregék című kötetét is, amely megvolt könyvtárában. Székácshoz egyébként is 
baráti-családi szálak fűzték az 1840-es évek első felében. Székács volt eskető papjuk, ő 
temette az író korán elhunyt feleségét, Vachott Kornéliát és keresztelte kislányát. 
Kornélia életében gyakoriak voltak a „thea-estek", amelyeket Székácsékkal együtt ren-
deztek, mégpedig éppen azokban az években, amikor Erdélyi érdeklődésének előterében a 
népköltészet elméleti kérdései álltak. Elképzelhetetlen, hogy ezekről a témákról ne 
beszéltek volna Székács Józseffel, aki sokáig élt hazai szerb környezetben. Vuk Karadzic 
gyűjteménye ugyanúgy terítékre kerülhetett, mint Székács paptársáé, Jan Kolláré. Ez 
utóbbi annál bizonyosabban, hiszen Erdélyi igen közeli baráti kapcsolatban állott az 
egykori „eperjesi kör" tagjaival, a szlovákul is verselő Sárosi Gyulával, a Ruttkay- és a 
Vachott-testvérekkel, mint ahogy A Felföld című cikk írójával, Kazinczy Gáborral is, 
akinek készülő lapjába már 1837-ben egy Népköltészetről című írást tervezett. De ismerte 
Hrobony Sámuelt, a titokzatos küldetésű utazót is.6 Annak bizonyságául, hogy tudott a 
szomszéd népek gyűjteményeiről, őt magát idézzük: „ . . . míg más nemzetek már gyűjte-
ménybe foglalták népük dalait, mi e tekintetben hanyagabbak valánk, mint akármely 
népe vagy népszakadéka [értsd: nemzetisége] Európának", mint 1843-ban a Kisfaludy 
Társaságban mondotta. 

Ilyen előzmények után nem meglepő, hogy 1844-1845 -ös külföldi utazása alatt 
nemcsak nagyszámú népdalgyűjtemény címét írta össze és vásárolt meg néhányat könyv-
tára számára, így pl. O. L. B. Wolff Hausschatz der Volkspoesie című antológiáját, 
amelyben gazdag szláv népköltészeti anyagot talált, a már korábban ismert Talvj művei 
mellett a Polnische Volkssagen und Märchen aus dem polnischen des K. W. Wöjcicki von 
F. H. Lewestham (Berlin, 1839, Schlesinger) ill. a Die poetische Ukraine, Sammlung 

5Muzsika, 1973. 10. sz. 
'Erdélyi J. levelezése I. kötet; a felsoroltakkal levelezett, s ugyancsak levelezése tanúsítja, hogy 

Hrobonnyal is kapcsolatban volt. 

7 Uteratura 1984/3 373 



kleinrussischer Volkslieder von Fridrik Bodenstedt (Stuttgart und Tübingen, bei Cotta) c. 
köteteket is.7 Ismerte tehát a szláv népek költészetét, talán a legjobban a szerbekét, 
amelyre elméleti-népköltészeti tanulmányaiban több ízben hivatkozott.8 

* * * 

Kevésbé közismert Erdélyi János ilyen irányú teoretikusi és publicisztikai munkás-
ságának második szakasza, amelyben az általa felvetett kérdések már szorosabban kapcso-
lódnak a Duna-táj népeinek közös kultúrájához. Ismételt megfogalmazásukban szerepük 
van életrajzi tényezőknek is. A szabadságharc bukása után el kellett menekülnie Pestről, 
ahol az osztrákok börtöne várta volna. Útja oda vezetett, Cselejbe, a világtól távoli 
felső-zempléni kis faluba, ahol már első, 1833-as tartózkodása során találkozott szlovák és 
kisorosz népdalokkal. 1850-es naplójának feljegyzései jelzik mindezt, és azt is, hogy 
érdeklődése ismét feltámadt a szlovák népdalok iránt, olyannyira, hogy közülük néhányat 
lejegyzett.9 

Ez a bujdosó, a világtól félrevonuló esztendő Erdélyi számára a meditáció, az olvasás és 
az új tervek megfogalmazásának ideje volt. 

Cseleji napjairól így számolt be Vachott Sándornak: „Mikor az egész világ politikus 
volt, én az aesthetikát faggattam, most, mikor sem hír, sem kelet nem jár érte díjul, 
politikát tanulok. Ez az én sorsom. Mindenki tágít az elvekkel, én fejeskedem."10 

Naplójának tanúságtétele szerint Andrea Luigi Mazzini De l'Italie, dans ses rapports 
avec la liberté et la civilisation moderne (Leipzig, 1847, Brockhaus) című könyve kötötte 
le legjobban figyelmét. Már „jelszava", mottója is megfogta, hisz azt az igényt fejezte ki, 
amely mindig is erősen élt az íróban. „Et cognoscetis veritatem / et Veritas vos liberabit. 
(Joan. VIII. 31.)" (Valójában 32.: „És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá 
tesz titeket!") „Mazzini könyve sok időmet foglalta el, írta 1850. február 13-án. Sokszor 
megálltam, gondolkodóba esvén egyes tételein. Mindamellett sem vagyok bírája." Érdek-
lődését mutatja az a jó néhány oldalnyi idézet, amely naplójában fennmaradt. Stúdiumai 
a szabadságharc, a forradalmi események okainak, az okozatoknak keresésében, a „jelen" 
helyzet felismerésében, értékelésében segítették. Erdélyit íróként, filozófusként s közéleti 
emberként a tisztánlátás igénye, azaz a megismerés, az elemzés kötelessége, ill. a kor 
valóságos problémáinak megválaszolása vezette. A kendőzés nem volt kenyere. A felismert 
igazságot ki kellett mondania, még akkor is, ha saját érdekei ellen cselekedett, mint tette 
ezt 1851-ben, amikor közölni kívánta A jelen című írását a Pesti Naplóban, amelynek ez 
időben megbecsült kritikusa volt.11 

10. L. B. Wolff kötete könyvtárának egyik darabja volt, a másik két gyűjteményt, ill. címüket 
kéziratos úti jegyzetei őrzik. (Erdélyi Tár 47. kötet.) A német gyűjteményekről 1.: Erdélyi János 
könyvtára az 1840-es években (Magyar Könyvszemle, 1978. II.) című cikkemet. Talvj Volkslieder с. 
kötete (Leipzig, 1840) 1841-ben már megvolt könyvtárában. 

8 Erről részletesen Fried István szól: A délszláv népköltészet recepciója a magyar irodalomban 
Kazinczytól Jókaüg (Bp., 1979. Akadémiai Kiadó) című könyvében. 

'Erdélyi Tár, 1. kötet. Kéziratban - az idézett rész. 
1 "Erdélyi János levelezése, Bp. 1962. Akadémiai Kiadó, II. 19. 
1 'A jelen című kéziratos szöveg, amelynek egy részén látszik, hogy megjárta a nyomdát, de 

megjelenését nem engedélyezték, kiadatlan. Kézirata: Erdélyi Tár, 19. kötet, 8 2 - 1 3 2 . Az idézetek 
végig innen. 
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Súlyos igazságot fogalmazott meg a tisztánláttatás érdekében. Kimondta, hogy „a 
királyság eszméje süllyedőben van a nép és nemzet életében, mégpedig nem „demagógi 
szónoklatok, korlátlan szabadság utáni vágy, sajtói izgatások vagy újítási düh által, hanem 
azon mély sérelem által, melyet akkor vesz a lélek, midőn az bántja, kit imád". Az 
arisztokrácia, általában a kiváltságos osztály szintén „egy kézre dolgozott Ausztriával s 
törte a magyar nemzeti szabadság, később a demokráciái eszmék tekintetét [tekintélyét]". 
Döntő jelentőségűnek ítélte, hogy a nép megízlelte önerejét: „véres forradalmon ment 
keresztül s a dicsőség csalódásai után is édesen maradt meg ajkain a szabadság íze. S ahhoz 
ragaszkodik is, mert hiába „emlegetik jó szájízzel a bérelt újságok, a hivatalos tudósítá-
sok" . . . „az elcsábult tömeg simuló hangulatát", kárhoztatván „a terrorizmus vas 
vesszőjét, mely őt a magyar kormány alatt fegyverforgatásra kényszeríté", ez a tömeg 
nem nyugodott meg, állapította meg Erdélyi. Egy „szláv ajkú faluban" esett meg a 
következő „tény": „A császári szolgabíró összegyűjtvén a falusi bírákat, s osztogatá 
rendeleteit. A bírák közül félrefordulván egyik morogva, s dicsérőleg emlegeté a magyar 
kormányt, s különösen Kossuthot. - »Mit beszél kend, mit?« kérdé tekintélyes dühvel a 
szolgabíró. »Majd adok én kendnek Kossuthot! « — »Mindegy, uram«, feleié az elkeserült 
pór, »én ma is kész vagyok« — s itt a könyöke hajlására mutatott - »eremet nyitni fel 
Kossuthért«. — A szolgabíró élő tanú, maga beszélte ki e hallatlan merészséget." A jelen 
című írás a továbbiakban a párhuzamot sugallja; most van itt az ideje — miként a 
franciáknál a nagy forradalom után volt —, hogy a feudális, rendi szabadságok egyetemes 
érvényű, egyenlő emberszabadsággá alakuljanak át, amely az ország minden lakosát 
megilleti, mégpedig nemzetiségre és felekezetre való tekintet nélkül. Ez az erő alkothatná 
az új rend alapját; olyan eszmét fogadjunk el tehát „vezérelvül",. . . „melyben élet magva 
re j l ik , . . . mely önuralkodók, szűkkeblű kiváltságosok toldozott rendszere mellett, tudo-
mányos, cáfolhatlan egységű következetességben fejlődhessék önmagából: s ez a demok-
ráciának mi állapotúikra lehető legszélesebb alkalmazása". így folytatja fejtegetését: 
„Tévedne tehát, ki a nemzetiséget vezérelvül tűzné politikai törekvései elé . . .", mert 
„ebbeli meggyőződésünk sem több, sem kevesebb, mint a szív és vér igéző gyöngéi". 
Erdélyi a nemzetiséget elfogadja mint „alapot" és „hajlamot", de azt is csak akkor, 
amikor „a nemzeti politika nem ábránd, hanem a legnyomósabb életjelenség". Most nem 
ilyen időket élünk: „A királyság tisztelete nálunk katonai ereklye, aminthogy első kirá-
lyunk még maga is vezérből lett azzá, noha idővel a királyság vagyis a vezérség a nemzet-
tel homlokegyenesti hatalommá korcsosult el." Ma ketté kell választani a politikát és 
nemzetiséget. , Д politika, legújabbi fejlődése szerint, tudomány, melynek tanai, elvei 
vannak, a nemzetiség hagyomány, mely a vérben fogamzik, s egyénivé teszi a fajt . Amaz 
világos, bölcseimi, általános tételek után megy, kivételt nem ismerve; itt az egyéniség 
eredeti, bár szögletes vonásai, a képzelődés formái uralkodnak; azaz a politika bölcseimi 
eszme, a nemzetiség költői." Nála senki nem tiszteli jobban „a vér igazságait", szereti 
„a nemzetiséget" a nép beszédében, szokásaiban, kultúrájában stb., „de ez nem lebeghet 
vezérige gyanánt politikai munkálatainkban". Meg kell válnunk „eme édes előítélettől", 
mihelyt „az ész parancsolja", Széchenyire és a centralistákra hivatkozik. A grófban a 
rövidlátók .jiemzetrontót" láttak, amikor a Hitelt megjelentette. „Épen az volt a mi 
bajunk, hogy nem voltak elválasztva életünkban a vér és ész elemei", s a „nemzetiség" 
mint fogalom sem tisztáztatott. „Egyik mondá . . . Szűkebb értelemben nemzet azon 
tömeg, melynek élő nyelve s alkotmánya van. Másik rögtön előállott s mondá: főtekin-
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tet a nyelv, s nemzet az, melynek egy nyelve van. És mind a kettő csalódott: Mert első 
esetben a bárótsági [barcasági] oláh nemesség sajátlagos kétértelmiségi állapotban vesz-
tegelt alkotmányi élvezetek után mint nemzet, nyelve különfélesége után pedig mint nem 
nemzet. A nyelvi tekintet pártolói szinte ellenmondásban sínylődtek, mivel a magyar ajkú 
népség nem tartozott a nemzethez. 

Látszik, mennyire nyommaszták fogalmainkat a történeti esetlegességek. A történet 
úgy akará névszerint, hogy Árpád honában többféle ajkú és módú nép csoportosult egybe 
mint közös hazában, s a helyett, hogy kerestünk volna közös eszmét, mely valamennyink 
felett uralkodjék, s az eset [a véletlen, de a sors is] vakságát, hiányát közös boldogságra 
kiegyenlítse, eligazítsa: mentünk az ösztön után, oly erőseknek vélvén a nemzeti-családi 
hajlamokat, mintha politikai igazságok lettek volna." A jövő nem biztató, írja, mert „mind 
a hitbeli, mind a politikai tekintély pártja, nem tanulva, nem javulva semmit, elkezdi a 
régi panaszt s midőn nem lel okot az észben, nem akar látni cáfot a történetekben, a 
szabadelvű törekvések ellen csalhatlan dogmául állítja fel a nemzetiséget, jól tudván, 
mennyire képes az fanatizálni a tömeg lelkületét." A jövő mégsem reménytelen, mert „a 
szabadelvűek törekvései ki fogják magyarázni magokat nép és közvélemény előtt, midőn a 
nemzetiség bizonytalan, ingatag fogalma helyett hitágazatul vallák be a politikai egyen-
lőség elvét s az országot tettleg erősíték millióknak az alkotmány sáncaiba bevételével. 
Azért semmi sem volt nevetségesebb, mint azon magyar főúr jajveszékelése, ki a sorvasztó 
abszolutizmust is készebb volna elvállalni, mint a demokráciái elv alapjára fektetett 
Magyarországot így látni, amint van: elnyomva Ausztriától. Annak, mit oly szívszorongva 
féltünk, sem így, sem úgy nem kedvez az idő. Ausztria uralkodói és kormánya bevallák 
mindig a magyar nemzet és nép javának szívökön fekvését: de azért előmozdítására 
egyetlen önkéntes lépést sem tettek az idő hatalmas sürgetései nélkül. Nemzetiség abszo-
lutizmussal: azaz születési előjogokkal, született törvényhozókkal, tán még ősiséggel és 
minden egyéb toldalék rongyaival a hűbéri rendszernek, soha nem kell. . . " 

így folytatta a keserű igazságok kimondását: „Azonban ne higgye senki, mintha eme, 
sok hazám fiának alig tetsző fejtegetésekkel vádakat ápolgatnék keblemben a magyar 
nemzet legközelebbi múltja ellen. Ha úgy volna, ki merném mondani, mert önáltatáson 
túl vagyok. Sőt inkább nehezen esik visszaemlékeznem a szomszéd népek nyomorú 
vakságára, politikai éretlenségére, melyek csakugyan a nemzetiség féltése miatt rohantak 
reánk oly tömegesen és erőszakkal, minőt szabadsági szónoklatok soha sem bírtak volna 
felidézni lelkökben. A nemzetiség kétélű fegyver; az udvari ármányok szövői forgatják 
legügyesebben, holott ha gyönge oldalaiból ki bírnának épülni a népek, az a koldus 
mankó rántatnék ki az abszolút kormány keze alól, mely egyetlen gyámola még bitorlott 
hatalmának." 

Erdélyi a továbbiakban a nyelv és az irodalom művelésének, eszmékkel való feldúsí-
tásának szükségességét hangsúlyozza, mert a „jelen" helyzetben sokat várt mindkettő-
től: „ . . . a nyelv mint eszköz fölveszi a tudományt, s élő formában teszi közölhetővé, 
ekkép annyit ér minden nyelv, mennyi a benne foglalt eszmekincs". „Csak így és ily 
tudományos felavatás és apostolkodás után nyer illő szerepet az új idő mozgalmaiban, s 
mivel kinek-kinek az anyai nyelv teheti leginkább a kívánt szolgálatot s viheti lelke 
mélyéig az igét: méltán nézetik az a mai civilizáció főfő emeltyűje gyanánt." A belső 
megerősödéstől, a hittől önnön erejében, a nemzet műveltségében, szabadelvűségében, 
attól reméli a megújulást. Jól ismerte a nyugati társadalmi, gazdasági, művelődési 
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viszonyokat, azokat tartotta mércének: „látván minő eszmetömeg, irány, törekvés 
ösztönzi ott az erőket, minő logikai szigor küzd ott az időszerű hagyományok ellen, 
érezvén továbbá minő keservesen nyommad reánk a fennálló rendszer, mint vagyunk 
odavetve zsákmányul az erőszak és históriai visszaélés kényszerűségének" — joggal fojto-
gatta a jövő képe. Elakadt nálunk a fejlődés, konzerválódtak a feudális formák és 
ellentmondásossá vált a nemzetté válás folyamata. Mindezt látta — s ha csak a saját 
eszközeivel — mégis tett valamit, amikor az irodalom, az értelem, a művelődés szerepét 
hangsúlyozta, akkor, amikor „politikai gépezetünk kicsuklott sarkából." 

Erdélyi egyike volt azoknak a reformkori demokratáknak, akik úgy gondolták, hogy 
a polgári szabadságjogok kiharcolása egyben megteremti a soknemzetiségű ország 
nemzeti egységét, mégpedig a történeti Magyarország keretein belül. Reménye, illúziója, 
mint azt korábban idézett szavai mutatták, a forradalom bukása után szertefoszlott, 
ugyanakkor nem adta fel a demokratikus rend megvalósításának gondolatát. Fontosabb-
nak tartotta, hogy az ország elinduljon egy európai mintájú polgárosodás útján, 
amelyen haladva a haladó köznemesség és a korai polgárság modern polgári osztállyá 
olvadjon össze, miként a nemesi származású és a nem nemesi értelmiség is modern 
értelmiséggé alakuljon, mintsem az ország függetlenségét, amely konzerválta volna a régi 
rendet. E ponton került összeütközésbe korábbi harcostársaival. Hazafisága nem a 
romantikus nacionalizmus nemzet-népi, nyelvi alapozottságú felfogásából táplálkozott, 
mint ahogy más volt „haza"-felfogása is. 

Tanulmánya végén kifejti a „nemzet" ismérveit: a nemzetiségnem határozódik 
pusztán a vér- és nyelv sajátságaiban és gazdagságában. Van egy más, tökéletes észfo-
galma is a nemzetiségnek, melyet alkot az események és eszmék története közösen. 
Vagyis az események által összecsoportosult népfajokat egy nemzetté teszi a hosszú idő 
folytán megosztott viszony, élet, közös politikai eszmék s törvények védelme alatt ." A 
példa: „Európa nemzetei, alakulván a népvándorlások idején, többnyire ilyenek, s így 
találta őket a forradalmi időszak. Ha tehát van szó nemzeti politikáról, ez nem nyelvi 
hajlandóság vagy vérségi szenv [szimpátia] után értendő, sőt inkább a nemzeti értel-
miség műve legyen az, mely által az egy alkotmány, egy törvény alatt élő népek 
haszna, érdeke, tekintete [tekintélye] előkelőleg pártoltatik a kormány és törvényhozás 
által, nem övéik felett. 

S e ponton eldől becse az ész, eszmék, törvények uralkodó befolyásának a vér és 
nyelv minden ösztönei, kötelességei és jogai dacára. És ha például szomszéd népfajbul 
szakadt egy tömeg valamely külön nyelvű országhoz: felszólalhat benne az anyagi 
nemzetiség érzése akárhányszor, a bujtogatok felhasználhatják vétkes célaikra minden 
nagy mozdulatkor a véri hajlandóságot: de azért végdöntő ok mindig az leszen, minő 
mértékben kap jólétet, jogbiztosítást itt vagy ott a nép, s lelke mindig oda fog sietni, 
hol tisztább levegője leng az életnek, mely a szabadság . . . Állításaim ekkép a nemzeti-
ségről e néhány szóban foglalhatók: a nyelvi és véri nemzetiség igen anyagi, de vehet az 
irodalomtól szellemi nemesbülést, szenvedély helyett ihlettséget, s ész által nyer szé-
lesbülést, a nyelv és vér korlátain túlterjedést, amikor politikai nemzetiséggé magasul, 
mi valóságos észfogalom, logikai tény." 

Végezetül: „Én mélyen meg vagyok győződve, hogy az összes magyar és vele rokon 
érzelmű népek kedélye az elfolyt két esztendő rázkódtatásai által derekasan tisztulván, 
csak annyit tartott meg a múlt iránti ragaszkodásból, mennyi épen elég hídul szolgálni 
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múlt és jövő között, s a tekintélyek bálványát, mint Mózes az arany borjút, saját 
kezeinkkel törtük szét. Hiszek annyit a szenvedésekben, hogy erkölcsöt, jellemet 
jobban mívelnek minden papirosra festett tanoknál; annyit a szolgaságban, hogy szabad-
ságra épen általa érlelődnek meg a nemzetek." 

A megszokottnál hosszabban idéztük Erdélyi írását, magyarázatul két motívum 
szolgálhat. Ismeretlen műről van szó, amely fontos politikai fogalmakat igyekezett tisz-
tázni. Ahhoz, hogy egy nem hozzáférhető művet jellemezzünk, úgy gondoltuk, nem 
elegendő néhány soros idézés és a gondolatmenet összefoglalása. Tudjuk, sokszor maga 
a stílus jellemez a legjobban. A korban ritka realitásérzékre valló gondolatok, a közép-
európai földrajzi, történeti, etnikai adottságok felismerése, és a velük való számolás, a 
közös feladatok kijelölése fontos művé tették e töredékes írást. Annál fontosabb, mert 
ekkor kifejtett nézetei adják kezünkbe az irodalom területén folytatott tevékenységé-
nek kulcsát és magyarázzák későbbi felfogását a Duna-táj népei közötti kultúrák kitel-
jesedéséről, amely csak az egymás megismerése és megértése folytán következhet be. Ez 
az, ami maholnap a Duna völgyén „új, erőteljes harmóniának veti meg hangalapját".12 

A jelen című tanulmányban kifejtett gondolatok, nézetek mutatják, hogy Erdélyi 
immár kiérlelt, politikailag, elméletileg kidolgozott felfogással a történeti Magyarország 
határain belül élő népek közötti ellentétek elsimításán dolgozott, a Duna-völgy népei-
nek közös hagyományára, történetére, természeti tájaira hivatkozva sürgette egymás 
megismerését, föllépve ezzel a megbékélés, az összefogás első lépcsőfokára. Itt ismét 
felvetődik a továbbgondolkodásra késztető analógia. Amikor elkezdte népköltészeti 
elméleti munkásságát, előbb a magyar nép megismerését sürgette dalain keresztül. így 
fogalmazott: „Dalai által sokra lesz méltóvá a nép a nemzet előtt!" vagy az ismertebb 
formában: „Mikor az iskolátlan népet költészete után becsüljük, annyit tesz, hogy 
polgárilag is fogjuk, mert e kettő együtt jár ."1 3 A gondolat kitágítása 1849 után követ-
kezett be. 

Erdélyi János már e gondolatok jegyében lépett tovább bujdosása után. Amint 1850 
őszén visszatérhetett Pestre, megjelentette a Magyar Közmondások Könyvét és a Pesti 
Naplóban kibocsátotta felhívását a hazai népszokások gyűjtéséről. Ezekben az években 
találkozott irodalmunknak olyan jelenségeivel, amelyeknek felismerte káros voltát és 
Népköltészet és kelmeiség című tanulmányában — a diagnózis megjelölése után — a 
terápiát is megadta. írása nagy visszhangot váltott ki, mert szorosan kapcsolódott a kor 
és „a magyar szépirodalom jelenleg legfontosabb kérdéseihez", azaz a népköltészet és 
műköltészet összefüggésének, kapcsolatainak vizsgálatához, mint azt Gyulai Pál, a Szép-
irodalmi Lapok szerkesztője a tanulmányt bevezető soraiban írta.14 

Az új nemzedék költői rossz úton haladnak, állapította meg Erdélyi. A forradalom 
előtti évek lírájának egyszerűségét, eredetiségét igénytelenséggé, eredetieskedéssé tor-
zították. A külsőségesség, a sallang, a „kelmei" rontja a közönség ízlését. Hasznosnak 

"Erdélyi János kisebb prózái; Népköltészet és kelmeiség cimmel ismertté vált tanulmányából, 
itt még: Népköltészet körül, I. 153. 

1 '„Dalai. . ." Erdélyi Tár, 9. kötet 113. levél, a másik idézet: Népdalok és Mondák. (A magyar 
népdalokrul című tanulmányban.) II. 392. 

'"Szépirodalmi Lapok, 1853. 650. Gyulai teljes mellel való kiállását, Erdélyi gondolataival való 
azonosulását uo. Polemikus jegyzetek, 799-800 . 
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tartaná a „kölcsönzést". Az az író ajánlotta ezt, aki 1848 előtt elutasított minden 
idegent, minden utánzást. Az ellentmondást ő maga így oldotta fel: „Irodalmunk meg-
erősödött, nincs többé szükség a bezárkózásra . . . Irodalmunk életrevalóságát semmi 
sem tanúsítja inkább, mint az a készség, mellyel magába új elemeket bírt és bír fölvenni 
folytonosan, s nem marad egyéb óhajtani való, mint hogy legyen is ereje mindig saját 
éltévé, tartalmává fölvenni, átsajátítni bármely idegen adalékot." Már nem félt a 
francia, német befolyástól, miként az 1840-es években, mégsem ajánlotta, hogy iro-
dalmunk a nagyok szárnya alá húzódjék. Legcélszerűbb az lenne, vélte, ha „mennél 
több idegen népiességgel megismerkedvén kikeresnők: melyik nép költészetéből vehetne 
a miénk elméleti és egyúttal gyakorlati gazdagodást, idomot . . ." 

Gondolatainak summája: irodalmunk és gondolkodásunk horizontját szélesebbre kell 
tárni, hogy megakadályozzuk a veszélyes beszűkülést, amelyet a legújabb nemzedék 
költészete hozott: tágítani kell irodalmunkat új műfajokkal és a más irodalmak iránti 
érdeklődés ébresztésével. 

Említett Népköltészet és kelmeiség című tanulmányában két utat jelölt meg, az 
egyiket gyakorlati példákkal is segítette. 1852 végén tizennégy észak-európai balladát 
fordított, mintegy illusztrálva a tanulmányban mondottakat. A fordítások és a tanul-
mány ugyanazon évben, 1853-ban és ugyanazon lapban, a Szépirodalmi Lapokban 
jelentek meg, Gyulai Pál egyetértő, lelkendező szavainak kíséretében.15 

Irodalmunk számára tehát az egyik nagy lehetőség, amelytől igazi távlatokat, erőt, 
keménységet, zártságot és tömörséget nyerhet, ha „. . . egészen átellenes művészeti 
világból kölcsönözne új elemet és irányt: s ez az éjszaki vagy skandináv népköltészet 
volna". A másik út, amely horizontunkat tágíthatja, ha megismerkedünk szomszédaink 
szellemi kultúrájával, amely hozzánk közel esik. A „velünk átellenes költészet", az 
északi népek megismerését a hegeli elvrendszer, a szintézisigény követeli, a másikat az 
önismeret és a szomszéd népek megismerésének, ill. megértésének immár elodázhatatlan 
követelménye. A velük századokon át sorsközösségben élő „népszakadékok" kultúrá-
jának ismerete magunk megismerését is szolgálja, és gazdagíthatja művészetünket. 
„Nekünk magyarokul, a mai fejlődési fokozat szerint oda kellene dolgoznunk, hogy a 
velünk egy sorban levő népszakadékok szellemirányait mind inkább szőnők be mívelt-
ségünkbe. Ez oly nemzetnek, mely ezer esztendő óta bír történetet csinálni mai 
helyén, nem lehetlen; sőt úgy hiszem némileg teljesedve is van már a népi dallamban, 
mi ha vegyészileg felbontatnék, úgy fogna mutatkozni, mint a körültünk zengő s 
velünk egy állapotú népek dalainak hatványozott összesége; innen benne az a tartalom és 
kelet, mely maholnap a Duna völgyén új, erőteljes harmóniának veti meg hangalapját", 
mint 1853-ban, már említett tanulmányában írta. 

Szavai a későbbi bartóki konklúziót sugallják: „Idegen befolyás elől való teljes 
elzárkózás stagnálást jelent, jól asszimilált idegen hatások lehetőséget adnak a gazdago-
dásra." Erdélyit az ismertetett politikai nézetek, valamint a már említett felső-zempléni 
tapasztalatok vezették el a népdalok és dallamok közötti azonosságok, kölcsönzések, 
átvételek felismeréséhez és annak meglátásához, hogy ezek egyik népnek költészetét, 

1 5 Az említett balladákról 1.: T. Erdélyi Ilona: лг eszak-európai balladaköltészet és Erdélyi János. 
In: Kriza János és a kortársi eszmeáramlatok. (Szerk. Ortutay Gyula és Kriza Ildikó) Bp. 1982, 
Akadémiai Kiadó. 165-194 . 
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zenéjét sem szegényítették el, sőt színezték, gazdagították azt. Itt és ekkor találkozott 
Erdélyi azzal a jelenséggel, amit később Bartók fogalmazott meg: ,,. . . minél nagyobb a 
két nyelv különbsége . . . annál nagyobbak a változások, amelyeken az »emigrált« 
dallamok — szerencsére — átmehetnek". 

Mindkét út kijelölése fontos, jövőbe mutató tett volt. Az észak-európai balladák 
fordításával Erdélyi igen korán nyitott ablakot az addig nálunk alig ismert költői 
kincsre. Az időbeli egyezések mutatják, hogy fordításainak és elméleti tanulmányainak 
nagy szerepe volt az észak-európai népek költészete iránti érdeklődés megindulásában és 
a balladadivatban. Az első, egy svéd ballada,/! manókirály kéziratát 1853. január elején 
adta át Erdélyi Gyulainak, és február 19-én jelent meg a Szépirodalmi Lapokban, 
Arany János Sir Patrick Spens című balladája pedig március 18-án ugyanott. 

A hazai nemzetiségi kultúra megismertetéséről mondottak visszhangja kisebb volt. 
mégis voltak olyanok, akik meghallották Erdélyi szavát és éltették gondolatát mind-
addig, amíg a korfejlődés már egy születő új tudományág, az etnomuzikológia program-
jában, Bartók és Kodály célkitűzésein keresztül újra feléledt. 

Most nem hangsúlyozzuk Erdélyi azon tevékenységét, amellyel pártolta, ösztönözte 
a magyarországi nemzetiségek népdalainak magyar nyelvű bemutatását, így pl. 
Lehoczky Tivadar Magyar-orosz népdalok című kötetének megjelentetését, amelynek 
gondozását és kiadását magára vállalta 1864-ben. ,,Ez a gyűjtemény a maga idejében az 
egyetemes magyar művelődés és két nép szellemi kapcsolatainak is fontos eseménye 
volt."16 Inkább arról a mindmáig nem említett visszhangról szólunk, amely а Nép-

költészet és kelmeiség című írását rövid idő múlva követte. Ugyancsak a Szépirodalmi 
Lapok hasábjain jelent meg Atádi Vilmos írása Irodalmi ügy címmel, kiteljesítve, 
konkretizálva az Erdélyi megpendítette gondolatot. '7 Atádi az irodalom jelentőségéről, 

1 6 Erdélyi János ösztönző szerepéről az első magyar nyelvű „kis-orosz" népdalgyűjtemény 
kiadásában 1. Váradi-Sternberg János: Az első magyar nyelvű ukrán népdalgyűjtemény c. írását. In: 
K-S. J.: Utak és találkozások. Uzshorod, 1971, Kárpáti Könyvkiadó 86 -97 . , és Erdélyi János 

levelezése, II. kötet 326-327 . és 528. Váradi-Sternberget idéztünk a Lehoczky-féle kötetről szólva. 
Fontosak Erdélyinek Lehoczkyhoz írt szavai, amikor nyugtázta Lehoczky gyűjteményét, amelynek 
előszavát és kiadását elvállalta. 1864. április 26-án ezt írta: „Az orosz népdalok [c. kötet) engem 
nagyon megörvendeztetett. Olvastam őket, többször, sokszor. Ha kiadásról van szó, azt megérdemlik, 
és ha még 300 előfizető is könnyen remélhető, akkor a jövő évre meg kell jelenniök. Igen szeretém, 
hogy kegyed a magyarországi oroszok múltját akarja mellékelni: ez elmaradhatatlan egy előszóban 
vagy utóiratban. De jó volna összeállítani néhány szólásmódot, nyelvészeti adatot, miből kitűnhetnék 
a magyar és orosz nyelvnek egymásra hatása, kölcsönzése." (Én emeltem ki a szavakat: T. E. I.) 
Erdélyi fel is hozott néhány példát, amelyben a két nyelv kölcsönhatását vélte felfedezni, majd buzdí-
totta Lehoczky t, hogy bővítse gyűjteményét a társadalmi jelenségeket tükröző népdalokkal, s mindjárt 
közölt is egy dalt zempléni gyűjtéséből, amelyben a kiszolgált cseléd így búcsúzik a gazdától: 

„Ha eddig fizettél 
Átokkal, szitokkal 
Már mostan fizess ki 
Fehér tallérokkal.,, 

11 Atádi Vilmos: Irodalmi ügy. Szépirodalmi Lapok, 1853. 7 1 8 - 7 1 9 . Atádi (Golub) Vümosjól 
ismerte, tisztelte Erdélyit, még amikor Atádi „Galamb" néven írt az Irodalmi Őrbe kritikákat, abba 
a lapba, amely az Életképek kritikai mellékleteként jelent meg, és amelynek egyik legtekintélyesebb 
kritikusa Erdélyi János volt. Ez időben találkozhattak Pesten. 
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az önismeret fontosságáról szólt a jelen nehéz helyzetben. Nagy segítséget nyújthat, 
írta, ha tudomást vennénk „a köröttünk mozgó, miénkétől külön, de történetileg, vagy 
tán együttlétünknél fogva vérségileg rokon hangú vagy színű életről . . ." Majd így foly-
tatja: „ki nem érezné, ha valaha, most leginkább, hogy ismernünk kellene azon népe-
ket, fajokat, kik azonegy haza legét szívják, kikkel százados együttlét csatolt egybe, 
mondhatnám, elválaszthatatlanul? S vajon ismeijük-e őket igazán? Csak annyiból, 
hogy ez szláv, amaz román stb. tehát egyedül külsőleg, Erdélyivel szólva, a dolog héját, 
nem egyszersmind belsejét, lényegét." (Én emeltem ki a szavakat: T. E. I.) 

Erdélyi gondolatát, mely a „népszakadékok", a nemzetiségek egymást megterméke-
nyítő szerepéről, híd voltáról fejtett ki, Atádi a gyakorlat nyelvére fordította le, ill. 
ismételte az Erdélyi által mondottakat. 

„Biz itt volna az ideje, e célból folyóirataink egyik legszebb föladatokul tűzhetnék 
ki, hogy közhazánk idegen ajkú lakóinak nyelvét, irodalmát ismerni tanuljuk, és ismer-
tessük közönségünkkel. Mit Vitkovics, Székács oly szépen megkezdettek, s most 
Szeberényiék oly buzgón folytatni törekszenek, ne hagyjuk elhangzani, ne követetlenül. 
Hanem szólítsuk föl azon irodalmi bajnokinkat, kik egyik vagy másik nyelvet bírják, 
búvárkodjanak abban, és közöljenek minél többet jelesb termékiből . . . Többszörös 
nyereség ajálkozik: az elhidegülés fölenged és rokonszenvi melegséggé fokozódik . . . e 
tanulmányok által irodalmunk nevezetesen gazdagodnék: egy új világ tárulna föl 
szemeinknek, új fordulatokra lenne kilátás nyelvünkben. 

Én tehát, a szerkesztőség engedelmével, itt e hasábokon fölhívom mindazon fér-
fiainkat, kik arra képesek, tanulmányozzák a tót, sziavon, szerb, horvát, román irodal-
makat, fordítgassanak ezekből minél több szépirodalmi műveket, kísérjék azokat jó-
akaratú, azért komoly, higgadt elméjű jegyzeteikkel, szóval műitészileg méltányolják, 
mert nem csak magyar közönségünknek szólnak ezek, de azoknak is, kiket vagy kikét 
ismertetni szándékozunk s én épen ebben látom jelenleg a főnyereséget: miért? elta-
lálhatja, ki gondolkodni tud." 

Atádi cikke ugyanazt az egyenrangúságon alapuló kéznyújtást példázta, visszhan-
gozva Erdélyit és hivatkozva rá, mint amit néhány hónappal korábban Erdélyi János. A 
népköltészet teoretikusa, egyik legnagyobb hatású kritikusunk és a filozófus a nála 
megszokott távlatban való gondolkodással nem a történeti Magyarország népei közötti 
ellentétek szítására buzdított, hanem a Duna-völgyben élők közös hagyományaira, 
természeti tájaira, egymást termékenyítő kultúrájára hivatkozva sürgette egymás meg-
ismerését, ami a megbékélés, az összefogás első lépcsőfoka.18 

1 8 Erdélyi efféle gondolatairól Sziklay László írt, valamint a népdal és a dallam azon össze-
fonódásáról, amelyet Erdélyi több ízben megfogalmazott, s amely korának nagy jelentó'ségű fel-
ismerése volt: „A magyar népdal, mint tudjuk, nem versből áll, hanem egyszerre és ugyanakkor 
zenéből is. Alig tudnók megmondani, melyik készül előbb: ének-e vagy p o é z i s . . . a legjobbakban 
egyszerre születik mind a kettő, s csak az ilyen az igazi népdal", ill. „ . . . akár a vers, akár az ének 
születik előbb valamely dalban, egyik meghatja, serkenti a másikat, legjobb dal pedig kétségkívül az 
leszen, hol egyszerre születik mind a kettő", ill. „Tehát költemény és zene, bizonyos belső tör-
vényekre, matematikai szigor kívánalmaira s egységre vitetnek vissza, mely által kimutattatik, 
miképen dal és vers a magyar léleknek testvér magzati." Előfizetési Felhívás a Népdalok és Mondák 
I. kötetére. Pesti Hírlap, 1846. január 30. sz„ ill. Népdalok és Mondák, II. kötet (1847) 437., ill. 
uo. 470. Sziklay László tanulmánya: A „népiesség" néhány közép- és kelet-európai nemzet roman-
tikájában, a 181. laptól. In: Sziklay László: Szomszédainkról. Bp. 1974, Szépirodalmi Könyvkiadó. 
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Ha nem is név szerint, Erdélyi még egyszer visszatért erre a kérdéskörre, és jóleső 
érzéssel emlékezett Atádira és társaira: „Jól tette az újabb nemzedék, hogy meghallgatá 
az innen-onnan érdemben kapott jó tanácsot. Az éjszaki balladaköltészet tanulmánya 
igen is javunkra lett. Ilyen a velünk egy sorsot, egy történelmet élő népek költésze-
tének megügyelése, elsajátítása, miben dicséretesen fáradoznak Szeberényi, Lehoczky, 
Grozescu és mások." 

1867-ben Pályák és Pálmák című, egész életművét összegező, munkásságát áttekintő 
tanulmányában írta e sorokat, ami azt tanúsítja, hogy az író milyen nagy jelentőséget 
tulajdonított az „áthasonításnak", idegen népek és népiségek költészete, kultúrája 
megismerésének, a szellemi ablaknyitásnak. 

Erdélyi János — a maga eszközeivel — így segített hozzá a hídve réshez, s hogy vissza-
térjünk az első mondatokban említett analógiához, annak a nagy koncepciónak megvaló-
sításához, amelyet a századfordulótól kezdve Bartók Béla és Kodály Zoltán — immár a 
saját eszközeikkel — megkezdtek. 

382 



REISINGER JÁNOS 

IRODALMI GONDOLKODÁSUNK A SZÁZADFORDULÓN 
Négyesy László 

A századforduló magyar irodalmi gondolkodásának Katona Lajos mellett másik 
legelfeledettebb alakja Négyesy László. Miként az első pálya kiteljesedését a korai halál, a 
másodikét tanári feladataival s irodalmi szervezetekben vitt tisztségeivel járó elfoglaltság 
akadályozta meg. így sem jelentéktelen munkásságát már életében mellőzték, halála után 
pedig biztosan lepte be a feledés. Müveiből még csak válogatás sem készült az azóta eltelt 
több mint ötven év óta, nevét a legújabb akadémiai irodalomtörténet alig említi. Holott 
Horváth János 1931-ben írott jellemzése szerint „a nemzeti irodalomtörténet, mint 
nyelvproblematikával kiteljesült szaktudományi típus, Négyesy László tudós gyakorlatá-
ban és elméleti tanításában jutott el máig leghatározottabb öntudatra".1 

Élete 

Csaknem húsz éve voltak házasok szülei, midőn egyetlen gyermekük megszületett egy 
Szentes melletti tanyán, 1861. március 6-án. A paraszti világ egyszerű, bensőséges élet-
formái között nőtt fel. Magatartásában, stílusában haláláig megőrizte a délalföldi puszták 
hagyományát. 

Katolikus családja az egri ciszterciták gimnáizumába küldte. Az intézménynek Szvo-
rényi József személyében akadémikus-igazgatója volt, Maczki Valér, a magyartanár, poé-
tikák és tankönyvek szerzője. Érettségije után Négyesy a budapesti egyetemre iratkozott 
be, ahol Gyulai Pál, Beöthy Zsolt, Budenz József, Simonyi Zsigmond és Heinrich Gusztáv 
tanították. 

Magyar—latin szakos oklevéllel végzett, s az akkori tanárok szokásos pályakezdése 
várta. Egy, legfeljebb két évig „gyakorló" tanári állást kellett betölteni ahhoz, hogy valaki 
„rendes" kinevezéshez jusson. Húsz évvel később, a Monarchia változatlan oktatási rendje 
folytán vetődött Babits is Bajára, Juhász Gyula Máramarosszigetre. 

Négyesynek szerencséje volt: egykori alma matere visszavárta. 1888-ban Szolnokon, rá 
két évre már Budapesten találjuk. A szolnoki főgimnáziumból Beöthy Zsolt emelte ki, 
hogy a Középiskolai Tanárképző Intézet gyakorló gimnáziumát erősítse vele. 

Rövid időn belül visszakerült tehát a fővárosba, előmeneteléért azonban meg kellett 
fizetnie. Mentora ugyanis tehetségénél is többre becsülte munkabírását. Talán azért 
neveztette csak ki egyetemi magántanárnak (1891-ben), választatta be az Akadémiába 

1 Horváth János: Négyesy László. In: Emlékkönyv Négyesy László hetvenedik születésnapja alkal-
mából. Bp., 1931.7 . 
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(1896-ban) és a Kisfaludy-Társaságba (1903-ban), hogy a tagajánlásokkal és címekkel egy 
tálcán hozza számára a tisztségekkel járó munkákat és megkötöttséget. Beöthynek arra is 
volt gondja, hogy „csütörtöki társaságá"-ba és az 1920-as években az „Auróra kör" nevű 
házi összejöveteleire invitálja, Vargha Gyula, Kozma Andor, Szász Károly, Szabolcska 
Mihály, Császár Elemér, Voinovich Géza, Berzeviczy Albert és Herczeg Ferenc társasá-
gába!2 így történhetett meg, hogy az 1885 és 1895 között öt könyvet publikáló 
Négyesynek ezután közel negyven évig nem jutott ideje űjabb kötet megjelentetésére. A 
hetvenedik születésnapjára összeállított Emlékkönyv szerzői még bizakodtak benne, hogy 
terveit, kezdeményeit sikerül valóra váltani és befejezni.3 

Négyesy László azonban két év múlva, 1933. január 7-én távozott az élők sorából, 
beváltatlan ígéreteit kéziratok, cédulák tömegében hagyva maga után, melyeket jelenleg 
az Akadémiai Könyvtár Kézirattára őriz. 

Tanári pályája, tankönyvei, poétikai munkái, szövegkiadásai 

Sokoldalú tevékenységét Kerecsényi Dezső ,,a közműveltséget terjesztő intézmények 
területén" látta legjelesebbnek.4 Életének nagyobb része az iskolához kötődött. Volt 
tanár, vezetőtanár, professzor, nyelvtant, szerkesztéstant, stilisztikát, retorikát, poétikát 
az ő tankönyveiből tanulhattak nagyapáink. Mint az Országos Középiskolai Tanáregye-
sületnek főtitkára, majd elnöke huszonegy évig állt a középiskolai tanárság élén 
(1896-1917 között). Része volt benne, hogy az első világháború éveiben a „Dunán-
túli"-tól megrágalmazott Babits Mihály védelmében e testület Közlönye szót emeljen.5 

1917-ben azért mondott le, mert kudarcba fulladt minden törekvése, hogy a tanárság 
erkölcsi értékét, társadalmi szerepét elismertesse. 

Négyesy kedvező időszakban indult el ezen a pályán. A humanióráknak nagyobb 
értéket egyetlen ez után következő korszak sem szolgáltatott. A Boeckhtől útjára indított 
klasszika-filológia olyan virágzása köszöntött be, aminőt előtte csupán a német klasszika 
és az itáliai reneszánsz ismert. Gimnáziumi tanáraink államköltségen zarándokolhattak el 
a nagy archeológiai feltárások színhelyeire, Trójába, Olümpiába, Mükénébe. A szakfolyó-
iratokban ádáz csata dúlt a „görögpótlás" meghonosítása ellen, mivel az ókori Hellász 
nyelvét elsajátítandó műveltségnek vélték. Gaston Boissier nagy Aeneis-tanulmányát pár 
héttel az eredeti francia megjelenése után már folytatásokban kezdte közölni az említett 
Országos Tanáregyesületi Közlöny. 

Tudomány és iskola között nem lévén nagy távolság, az újonnan feltárt archeológiai, 
etnológiai, paleográfiai ismeretek, az ókori klasszikusok mind gyarapodó magyar fordí-
tásai, a Jeles írók iskolai tára révén nyújtott értelmezései természetszerűleg találtak utat 
az egyébként is enciklopédikus elvű tananyagba. A kor sietett halmozni, de rendszerezni 
is az ismeretanyagot, tudományában éppúgy, mint iskolájában. Még az 1870-es években 
történt, hogy a minisztérium annyira sietett egy új tantárgynak, az antropológiának a 

2Barta János: Emlékezés Négyesy Lászlóra. In: B. J.: Évfordulók, Bp., 1981. 3 0 3 - 3 0 4 . 
3 Vö. i. m. 
4Kerecsényi Dezső: Dézsi Lajos-Négyesy László, Protestáns Szemle, 1933. 1 2 6 - 1 2 7 . 
5 A hajszáról s benne Négyesy, Ady Lajos Babitsot védő' szerepéró'l vö.: Éder Zoltán: Babits a 

katedrán, Bp., 1966. hatodik fejezetét. 
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bevezetésével, hogy az oktatókat elfelejtették róla tájékoztatni. Baj nem esett, minthogy 
Közlönyükben a tanárok hamarosan egyezségre jutottak az újdonsült tárgy mibenlétéről. 

Eötvös Józsefnek a kiegyezéssel kezdeményezett iskolareformja az 1880-as évekre már 
mutatott eredményeket. Egyedül a középiskolai tanárképzés ügye volt nehézségekkel 
terhes, mert az egyetem ragaszkodott a bölcsészképzéshez, ahogy professzorai is az 
előadásokhoz, hallani sem akarván a szemináriumi formáról. Eötvös felismerése az volt, 
hogy létre kellene hozni egyetemtől független tanárképezdét, s ez a terv halála után 
Kármán Mór kezébe került. Kármán állította fel a Középiskolai Tanárképző Intézet 
gyakorló főgimnáziumát, melyben Négyesy huszonkét esztendőt töltött el (1889—1911 
között). Az alapító legfőbb érdeme az volt, hogy az 1872-ben beindult intézményben 
végül is az irodalmi nevelés elsősége mellett döntött. Elsőrangú tantestületében, melyet 
csupán az 1895-ös alapítású Eötvös Collegiumé szárnyalt túl, olyan tanárok tanítottak, 
mint Beöthy Zsolt, Csengeri János, Gyomlay Gyula, Marczali Henrik és Volf György. 
Négyesy ezen a helyen volt vezetőtanára Horváth Jánosnak.6 

Négyesy önképzőkört, színjátszó csoportot is vezetett itt, s nemsokára megkezdte híres 
stílusgyakorlatait is az egyetemen. Illő föltennünk a kérdést: vajon mi fogta össze a 
későbbiekben még többfelé ágazó kutatási területeit?-

Kevesen tudják, hogy voltaképpen nyelvésznek indult, első cikkeit a Magyar Nyelvőr-
ben tette közzé az 1880-as évek legelején. Hű maradt ehhez a pályakezdéshez akkor is, 
amikor az Igazitáspröbák az Ó-magyar Mária-siralom olvasásához-X (1927) megjelentette, 
vagy később, mikor az 1930-as évek elején a Kazinczy-féle nyelvújításhoz és a Szarvas 
Gábor kezdeményezte nyelvőrködéshez hasonló mozgalmat bocsátott útjára. Tevékeny-
ségét egészében bevilágítja a „nyelvszeretés", a nyelvi érzékenységen épülő irodalomértés 
sajátossága. 

Nyelvészeti érdeklődése, zenei műveltsége és tanári alapossága hozta létre munkásságá-
nak első nagy tömbjét: verstani műveinek sorozatát. Tulajdonképpen ezekkel vívott ki 
magának hírnevet (Magyar Verstan, 1886., A mértékes verselés története, 1892.). „Szép, 
világos fejtegetései úgy hatottak, mint a napsugár a szürkületben botorkálóra . . . El sem 
kellett olvasni teljesen: az első tíz-tizenkét lap után oly világosan állt előttem a magyar 
vers, hogy csodálkoznom kellett, miképp lehetett ezeket az egyszerű dolgokat már régóta 
nem ismerni." — emlékezett vissza Horváth Cyrill.7 A kortárs nem tévedett: Arany óta 
valóban nem támadt Négyesynél hivatottabb búvárlója verselésünknek. Horváth János 
éppúgy megerősítette ezt Rendszeres magyar verstanának bevezetőjében,8 mint legutóbb 
Barta János, aki szerint „verselméletünk Négyesy nyomdokain jár tovább — sokszor 
olyankor is, amikor nem is sejti".9 

Mit köszönhet neki a magyar verselméleti gondolkodás? 
Többek között: a kettős ritmus elvére ő hívta fel először a figyelmet, felállította az 

ütemegyenlőség és ütemfeleződés törvényét, rendszerezte sorfajtáinkat és strófaszerke-

6 A korszak egyetem körüli vitáiról, a bölcsész- és tanárképzés közötti feszültségró'l vö.: l.adányi 
Andor: A magyarországi felsó'oktatás a dualizmus kora második felében, „Felsó'oktatási kiadvá-
nyok", 1. Bp., 1969. 

1 Horváth Cyrill: Négyesy László és a magyar verstudomány. In: Emlékkönyv, i. m., 97. 
8Horváth János: Rendszeres magyar verstan, Bp., 1951. 3. 
9Barta János, i. m., 299. 
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zeteinket. Nem idegenkedett a statisztikai vizsgálattól, mikor 1892-es, legtartalmasabb 
munkájában Vörösmarty, Petőfi, Arany költészetét versrendszerekbe sorolta. A jambus 
eluralkodásának azzal próbált gátat vetni, hogy a verstan gyakorlati hasznára és köteles-
ségére figyelmeztetett: „Mai nap, mikor a műelmélet gyakran előtte jár a műgyakorlatnak 
és a művészi alkotásnál az öntudatnak fontos szerep jut: ragadja kezébe itt is a tudomány 
a fáklyát. . . Siessen, míg nem késő. Szomorú lenne, ha a tudományos ritmika akkor 
köszöntene be irodalmunkba, mikor a magyar ritmus elköltözött onnan."1 0 

„Hírnevet" szerzett verstani dolgozataival, említettük kicsit patetikusan. Mert „a 
verstan nemes tudományát", Virág Benedekkel szólva, „sokan ismerik, többen nem". 
Inkább talán hozzájárult Négyesy életművének lefokozásához és elfelejtéséhez, hogy 
először a verselméletben nyújtott kiválót. Nevét ezzel a szakterülettel jegyezte el irodalmi 
gondolkodásunk, s ahogy a tárgy veszített népszerűségéből, úgy veszett homályba műve-
lője is. 

Tovább fokozták anonimitását tankönyvei. A jó tankönyv egyébként is tartalmának 
természetes erejével hat, annál sikeresebb, mennél kevesebb figyelmet von szerzőjére. A 
századvég gimnáziumaiban - felekezeti s némely regionális sajátságtól eltekintve -
Greguss Magyar Költészettanát, majd Riedl tan- s olvasókönyveit használták. Greguss 
eredetibb anyagot halmozott föl a magáéban, vagyis „írta költészettanát, Riedl pedig 
szerkesztette azt".1 1 Négyesy az előbbihez hasonlóan egyénileg átgondolt tankönyveket 
készített, a másik eklekticizmusától mentesen. Az első követelményt kielégítve némely 
iskolai használatra szánt könyve valóságos szakmunka (Szerkesztéstan, 1895., Poétika, 
1902.). Használhatóságukat jelzi átlagosan nyolc kiadásuk (Stilisztika, 1895., Retorika, 
1901., Rendszeres magyar nvelvtan, 1903.), sőt, az a tény is, hogy szerb és román 
tankönyvek is róla vettek példát.12 

Verstani művek, tankönyvek: lehet-e még náluk is mostohább irodalmi feladatvállalás? 
Ami hozzájuk hasonlóan nélkülözhetetlen, s még náluk is kevesebb megbecsülést s annál 
több munkát szerez? 

A szövegkiadás mestersége alighanem éppen ilyen. 
Négyesy — még szolnoki évei során — ebbe is belefogott. 
A Gyulai szerkesztette, változatos tematikájú Olcsó Könyvtár seregestül foglalkoz-

tatott műfordítókat, szövegközlőket. Négyesy 1889-től jelentetett meg benne rendszerint 
elfelejtett vagy elhanyagolt szerzőket. Kiadta Ráday Pál, Amadé László, Faludi Ferenc, 
Gvadányi József, Fazekas Mihály és Bajza József műveit, terjedelmes bevezetés és jegyze-
tek kíséretében. 1914-es Zrínyi költői műveinek kiadását s a kéziratban hagyott prózáét 
méltán tekinthetjük az egyik leggondosabb magyar szövegfilológiának. Ez utóbbi munkája 
napjainkban, elkészülte után hetven évvel változatlan formában láthat napvilágot. 

Bevezetései, elszórtan meg-megjelenő cikkei a kortársak előtt is világossá tették, hogy 
Négyesy azért kutat apró jelenségek után éppoly lankadatlan erővel, mert az egész magyar 
irodalom történetéről lenne mit mondania. A Pallas-lexikonba írt szócikkek s a Beöthy-

10Négyesy László: A magyar vers. In: A Cisterci Rend egri kath. fó'gymnasiumának Értesítője az 
1886-87 . iskolai évről, Eger, 1887. 94. 

1 'Négyesy László: Poétika és poétikai olvasókönyv, EPhK, 1891. 50—51. 
1 2 Vö. Farkas Gyula:Négyesy László külföldi kapcsolatai. In:Emlékkönyv, i. m., 80. 
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szerkesztette nagy milleniumi irodalomtörténetbe készített fejezetei erősítették elhatá-
rozását. Annyi sok más képzeletbeli pályázó között e munka véghezvitelében az ő nevét is 
számontartották. 

Az irodalomtörténeti szintézis terve; Négyesy esztétikája 

A magyar irodalom átfogó ismertetésének tervét fokozott igénnyel vetették föl a 
milleniumi előkészületek. Semsey Andor, az Akadémia előkelő „mecénása"13 az ezeréves 
ország földrajzának, történelmének, irodalomtörténetének stb. megírására egyenként 
húszezer koronás pályadíjat tűzött ki. Az Akadémiai Értesítő már 1890-ben közzétette: 
„Kívántatik a magyar irodalom története a legrégibb időktől 1867-ig, mely tartalmára és 
alakjára nézve egyaránt megfeleljen a tudomány és művelt közönség igényeinek." A 
szintézis elkészítésére öt év és száz nyomtatott ív állott a pályázók rendelkezésére.14 

Nem tudni, milyen csodában bízott az Akadémia, mert az ezredévi ünnepek lázában 
sem akadt tudós, aki e hatalmas vállalkozásba belefogott volna. Nem érkezett egyetlen 
pályamű sem az első, sem a második (1896), sem a harmadik (1901) meghirdetésre. Ezért 
Semsey Andor levélben fordult az Akadémiához és az utolsó határidőt 1907 őszében 
állapította meg.15 A testület egyetértett az újabb haladékban, mert saját tehetetlenségénél 
változatlanul nagyobb maradt csodákban való hite. Hiába szorgalmazták már az 1880-as 
évektől fogva többen is a szervezeti keretek átalakítását, az oktatás és a tudósképzés 
rendszabályozását, az Olcsó Könyvtár, a Nemzeti Könyvtár és a Régi Magyar Költők Tára 
mellett több publikációs fórum beindítását, valamint az Egyetemes Philologiai Közlöny és 
az Irodalomtörténeti Közlemények köré csoportosuló kutatók továbbképzését: az Aka-
démia vajmi keveset tett, hogy valóságos szellemi erők állhassanak csatasorba az irodalom-
történeti szintézis ügyében. A két szaklap és a hozzájuk közel álló folyóiratok feltáró és 
rendszerező munkája egyelőre arra sem volt elegendő, hogy az esetleges vállalkozók 
akárcsak a Toldy Ferenc-féle életrajzi alapokon nyugvó áttekintést túlszárnyalhassák. Ezt 
szerencsésen egészítette ki Szinnyeinek a korszakban összeállított Magyar írók élete és 
munkái című lexikona, a szintézis vezérszempontjait azonban ez időre még nem sikerült 
kimunkálni. 

A Semsey-pályázat csaknem két évtizedes elhúzódása a hegyek vajúdását tükrözte, 
melynek eredményeképpen megszületett a díjnyertes munka: Pintér Jenő magyar iro-
dalomtörténete. Előbb a „nagy Pintér" első négy kötete, majd a kétkötetes „kis Pintér", 
hírhedtté vált elnevezésük szerint. A huszonhét éves jászberényi tanár benyújtott pálya-
műve egyelőre csak 1772-ig ért el, de ennek 1909-es kiadását hamarosan nyomon követte 
az 1831-ig terjedő korszak feldolgozása (1913). A „nagy Pintér" kezdeti köteteinek 
sajtóvisszhangja meglepően kedvező volt, hiszen egyesek a szerzőt „az Apáczai Csere 
Jánosok, Bél Mátyások, Pray Györgyök, Katona Istvánok, Révai Miklósok, Bolyai Farka-
sok és Toldy Ferencek méltó utódai" közé sorolták.16 

1 3 Vö. Király György: A Magyar Tudományos Akadémia tündöklése és nyomorúsága, Független 
Szemle, 1921/3. 123. Kötetben: K. Gy.: A filológus kalandozásai. Vál. Kenyeres Agnes. Bp., 
1980.435. 

1 4 AkÉrt, 1890. 319. 
1 5AkÉrt, 1902. 356-374 . 
16 Werner Adolf dr.: Pintér Jenő': A magyar irodalom története, Kathoükus Szemle, 1913.893. 
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Ezzel egyidőben azonban hallatta szavát az Akadémia is, mely a pályázatról készített 
Jelentésé ben, majd Heinrich maró és fölényes bírálatában elsőként eregette a megvetés és 
a nevetségesség felhőjét díjazott szerzője fölé. Túlzott pedantériája, dilettantizmussal 
elegy szellemtelensége, erőltetett ítéletalkotásai csakhamar ellenségek sorát zúdították 
Pintérre. „Szörnyűség és butaság"17 — ez volt irodalomtörténetéről az 1920-as évek 
véleménye, melyben Négyesy terjedelmes bírálata is helyet foglal. Ady egykori jóbarátjá-
nak, a nyugatosok kávéházi beszélgetőpartnerének, a Bóka Lászlótól megidézett nagy-
szerű irodalomtanárnak emlékére18 rátelepült a végzetes legenda: hogy húszéves tankerü-
leti főigazgatósága alatt beosztottjaival gyűjtette össze könyveinek bibliográfiai részeit. 
Pintér sorsa megpecsételődött. 

Pedig senki sem gondolhatta komolyan, hogy a magyar irodalomtudomány elmara-
dásait pótolni lehetne az ő megleckéztetésével. Pintér Jenő feltűnéséig csak iskolai 
használatra (Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a 
jelenkorig rövid előadásban, I—II., Pest, 1864-65. és Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti 
irodalom történeti ismertetése, I—II., Bp., 1877.) vagy népszerűsítésre készült teljes 
magyar irodalomtörténet létezett (Beöthy Zsolt-Badics Ferenc: Képes magyar irodalom-
történet, I—II., 1895., Beöthy Zsolt: A magyar irodalom kis-tiikre, 1896.). A megkezdett, 
de a befejezésig el nem jutott monográfiák száma is csaknem ugyanennyi (Toldy Ferenc: 
A magyar nemzeti irodalom története, I—II., 1851., Bodnár Zsigmond: A magyar iro-
dalom története, I—II., 1891—93., Horváth Cyrill: A régi magyar irodalom története, 
1899.). 

A „nagy Pintér" első két kötetének kezdeti sikere arra indította az Akadémiát, hogy a 
Semsey-pályázatnál komolyabb számvetést készítsen. Fölállították az Irodalomtörténeti 
Bizottságot, mely 1910-ben elhatározta a magyar irodalomtörténet megírását. A részletek 
kidolgozásával Beöthy Zsoltot, Császár Elemért, Ferenczi Zoltánt, Heinrich Gusztávot, 
Négyesy Lászlót és Riedl Frigyest bízták meg. E bizottság „nem irigységgel, de némi 
melankóliával gondolt pl. a német irodalom sorsára, amelyet 1682 óta, amikor Morhof 
Unterricht von der Deutschen Sprache und Poesie-je megjelent — az iskolai könyveket 
nem számítva — 58 nagyobb szabású, összefoglaló, teljes irodalomtörténet magyaráz és 
méltat, s arra, hogy ez az 58 munka 265 kiadást ért meg".1 9 De nem kerekedett ki 
szintézis e bizottság 191 l-es vázlata alapján sem. A tervet elsöpörte a hamarosan kirob-
bant világháború. Mindössze Riedl és Négyesy publikációiból és hagyatékaiból következ-
tethetünk, hogy ők ketten komolyan vették a tervet s kidolgozásához a maguk részéről 
hozzá is fogtak.20 

A Katona Lajos halálával megürült m igyar irodalomtörténeti tanszéket 1911-ben 
Négyesy foglalta el. Csaknem ötven évesen jutott egyetemi katedrához és kezdhetett el 
foglalkozni a régi magyar irodalom történetével. S hogy ilyen későn új kutatásokba 

11 József Attila: Levél Vágó Mártához, 1928. X. 20. In: J. A. összes Művei, III. Sajtó alá rend.: 
Szabolcsi Miklós, 1958. 287. A költő terjedelmes kritikája Előőrs 1929. 4 3 - 4 5 . számaiban jelent 
meg (i. m., 26-38) . 

1 8 Ady és Pintér barátságáról a költő levelezése ad számot: A. E. levelei, Bp., 1983. II. és III. 
kötetében. Vö. még: Bóka László: Pintér Jenő, in: B. L.: Arcképvázlatok és tanulmányok, Bp., 
1962. 147-149 . 

1 ' AkÉrt, 1911. 279. 
2 0 V ö . a 61. és 21. jegyzetet. 
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vágott: ez is szintéziskísérletének elszántságáról vall. (A magyar költészet eredete, 1910., 
A magyar irodalom korszakai, 1910., Árpádkori compositio, 1913., Az ős Toldi, 1920 . ,A 
magyar epika története, 1911-12.).2 1 Ha ehhez hozzávesszük, hogy az 1896-os Beöthy-
féle összefoglalásba több fejezetet írt a 17-19 századról, s később ezeket egyre több 
19—20. századival egészítette ki: nem ítélhetjük túlzásnak a Négyesy-emlékkönyv szer-
zőinek kijelentéseit, hogy tőle várták a középkori magyar irodalom történetének, a 
magyar költői stílus fejlődésrajzának és más egyéb szintéziseknek a kidolgozását.2 2 

Az idézett tanulmányok közül A magyar költészet eredetében nyújtotta Négyesy 
legkomolyabb alapvetését. 

„Hol vannak a magyar irodalom gyökerei? Milyen mélyen nyúlnak le — történelmi 
távolt értve - a nemzeti lélek, a néplélek talajába? " 2 3 - kezdte fejtegetéseit. S Katoná-
hoz hasonlóan neki is a „néplélek" jelentette az áttekintés kiindulását. Mint kifejtette, az 
irodalmi fejlődés mindenütt a költészettel veszi kezdetét, s a költészet a „naiv néplélek" 
terméke. A kutatásnak vissza kell tehát nyúlnia az írásbeliséget megelőző időszakba, ha 
másként nem, legalább elvileg tudomást kell vennie a szóbeli hagyományról, „egy ősi 
közösség maradványáéról. További fejtegetéseiből kitetszik, hogy Négyesy lényegében 
két fő szempontot kívánt érvényesíteni a magyar irodalomtörténeti szintézis megvalósí-
tása közben. 

Az egyik a természeti és társadalmi fejlődést a lélektannal és történelemmel jegyző 
fejlődéstörténeté volt. A fejlődéstörténeti gondolkodás térhódítása az irodalomtudo-
mányban a 19. századi evolucionizmus maradéktalan átvételére vall. E szellemirány 
jelentkezett már nálunk Bodnár Zsigmond és Riedl Frigyes szintéziskísérleteiben, megerő-
södött a Négyesyében, hogy Horváth János nagyszabású összefoglalásának magától értődő 
mozgatója legyen. 

E történeti-lélektani kiindulóponthoz azonban Négyesy esetében már nem a Beöthy-
féle „nemzeti eszme" mindenáron való megmutatása járult. A „nemzeti eszmét" akkor 
méltányolta igazán, ha irodalmi kifejezése megfelelt másik fő szempontjának: a „műal-
kat" szervező erejének. Négyesy az irodalmat következetesen mint nyelvi tárgyat és 
jelenséget tekintette, s annyira tartotta értékesnek, amennyire a nyelvi kifejezés lehető-
ségeit kiaknázza. E lélektani, történeti, nyelvi megközelítéssel dolgozó irodalomvizsgálat 
rejtett meghasonlást támasztott a Gyulai-Beöthy képviselte nemzeti elvű irodalom-
szemléleten belül és magába foglalta a későbbiekben létrejött morfológiai szemlélet 
ígéretét is.24 

Az 1910-es évek szintéziskísérlete közben Négyesy fölismerte, hogy ezt a nagy munkát 
csak olyan elme hozhatja létre, aki teljes erejét e feladatnak szenteli. Ahogy Katona 
Lajosból, belőle is hiányzott az az egy tárgyra koncentráló elszántság, mely közös tanít-
ványukban, Horváth Jánosban megvolt. S az évtized végén Négyesy már csak az alkalmat 
várta, hogy a közvetett segítség mellett (melyet később éppen Horváth méltányolt legjobb 

2 1 BpSz, 1910. CXLIV. köt. 3 8 - 6 0 . , Alexander-Emlékkönyv, Bp., 1910. 4 5 4 - 4 5 6 . , BpSz, 1913. 
CLV. köt. 188-201 . , Magyar Múzsa, 1920. 19-26. , lejegyezte és kiadta Barsy István, 1 9 1 1 - 1 2 . 
I. félév. 

22Szinnyei Ferenc: Négyesy László és középkori irodalmunk. Tolnai Vilmos: Négyesy László, a 
nyelvtudós. In: Emlékkönyv, 174. és 180. 

2 3 I . m., 38. 
2"Vö. Hamvas Béla: Kultúrmorfológia, Protestáns Szemle, 1935/6. 2 7 9 - 2 8 6 . 
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értékének megfelelően) közvetlenül is támogassa fiatalabb kollégáját. Beöthy Zsolt halá-
lával az esztétikai tanszékre helyeztette át magát, hogy az irodalomtörténet katedráját, 
melyre ötven éves koráig várt, átadhassa Horváth Jánosnak (1923). 

E szép gesztus, a staféta átadásának pillanatában érdemes kicsit elidőznünk Négyesy 
torzóban maradt, s Horváth János addigra el is készült szintézisének25 összehasonlí-
tásánál. 

Az eddigiekből is kitűnik, hogy tanítványáéhoz képest Négyesy fejlődéstörténete az 
irodalomértés sokkal szélesebb körére terjedt volna ki. A szóbeli irodalmat nemhogy ki 
nem zárta, de elgondolásának kiindulópontjává tette. Ismeretes, hogy Horváth azért ta-
gadta meg tárgyalását, mert „megbízható, s így értelmezhető adat nélkül"26 a róla szóló 
föltételezéseket kockázatosnak tartotta. Érvelésében kétségkívül van igazság, csupán 
abban tévedett, hogy az adatok hiányában már a jelenségről is el lehet felejtkezni. S 
Horváth nem csupán az ősköltészet, hanem általában a szóbeli irodalom mindenkori 
jelenlétét számon kívül helyezte. 

Négyesy szintéziselmélete időbelileg és logikailag is messzebbre tekintett. Amihez húsz 
év múlva Horváth János A magyar irodalmi műveltség kezdeteivel hozzáfogott, azt ő 
1910-es tanulmányában másként körvonalazta: „ . . . a magyar irodalomtörténet prob-
lémája nem az — írta —, hogy a középkori latin nyelvű egyházi iratok fordításaiból hogyan 
lett később eredeti magyar irodalom s egyáltalán hogy különféle irodalmak hatásai minő 
sorrendben vegyülve eredményezték nálunk az európai irodalmak egy új, de leszármazott 
változatát, hanem az, hogy az autochton magyar költői és írói szellem az adott természeti 
és történeti, gazdasági és művelődési viszonyok közt miképp alakult és fejlődött, minő 
appercipiáló munkát fejtett ki az európai kultúrfolyamatok és irodalmi hatások feldol-
gozásában s megoszlott [szóbeli és írásos, természetes és mesterséges] belső egységét a 
kiegyenlítődés minő folyamatában állította helyre és e közben hogyan fejlődött európai 
irodalommá".2 7 Négyesy újra és újra visszatért kiindulópontjához, vagyis ahhoz az idő-
szakhoz, amikor az ősi, szóbeli hagyományt „erős idegen kultúrhatás"28 érte, megoszlást 
eredményezett, s ezzel útjára bocsátotta az irodalom kifejlődését. 

További különbség Négyesy és Horváth között, ahogy a fejlődéstörténet arányait kor-
áramlatok és alkotóegyéniségek között megszabták. Amennyire rekonstruálni lehet, Né-
gyesy az egyes alkotóknak nagyobb teret szorított volna. „Az irodalomtörténet fejlődés-
történet. Foglalkozik a nagy áramlatokkal, de foglalkozik az egyéniségekkel is. Mert az 
irodalmi fejlődés nem sima folyamat, hanem ízületei, csomópontjai vannak. Szükség meg-
érteni azoknak a nagy összegyűjtő agyvelőknek a munkáját, melyek az eszmék áramlását 
felfogják, egymással keresztezik, s maguk szerkezetén átszűrik, feldolgozzák és ismét 
szétárasztják. Az egyéniségek a szellemi vérkeringés szívkamrái. Ők differenciálják a hatá-
sokat. Nélkülük nincs módosulás, nem támadnak új változatok, lehetetlen a fejlődés."29 

Nem állt e mögött a proporcionális mögött határozott, elmélyült, még csak a roman-
tikus egyéniségkultuszra valló elmélet sem. Egyszerűen arról van itt szó, hogy Négyesy, a 
szaktudós, lelke mélyén mindig a közvetlen, élményszerű kapcsolatot tartotta értéke-

2 5Horváth János: A magyar irodalom fejlődéstörténete, 1922-23 . Bp., 1976. 
2 6 I . m., I. 1. 73. 
2 7 I . m., 42. 
2 8Uo. 4 1 - 4 2 . 
25Négyesy László: Báró Eötvös József emlékezete, It, 1914. 8. 
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sebbnek az irodalmi mű és olvasója között .3 0 A modern irodalomtudományban Riffa-
terre-től támasztott követelménynek, az első olvasás visszaidézésének tökéletesen meg-
felelnének az ő tanulmányai. Mindig is bizonyos naiv lelkesedéssel szólt a művészien 
érzékeny létről, a művészlétről. S az egyes művekben is legalább annyira csodálta az élet 
titkainak föltárását, mint a nemzeti küldetés beteljesítését. Horváthtal ellentétben nem a 
nemzeti, hanem az irodalom hierofanikus jellegét becsülte jobban. Létrehozóikat, „az 
emberiség e kiváltságos példányait nemcsak csodáljuk, szeretjük is, s mintegy boldognak 
érezzük, mert el sem képzelhetjük, hogy olyan adományok birtokában mások lehessenek, 
mint boldogok. A nagy egyéniségek a szellemi élet üdvözültjei" fejezte ki lelkesedését 
Eötvös-tanulmányában.31 „Emléke olyan tiszteletet érdemel a haza és az emberiség előtt, 
mint az egyházban a szenteké" — ez utolsó nagyobb művének, Kazinczy-könyvecskéiének 
(1931) zárómondata.3 2 

Négyesy szintézisterve és mögötte álló élményesztétikája látható eltávolodást jelentett a 
nép-nemzeti irány irodalomszemléletétől. A pályája során elsajátított filológiai, törté-
neti-lélektani, fejlődéstörténeti és esztétikai módszerek tovább bomlasztották a Beöthy-
féle rendszerezés alapjait. Négyesy működésében megfigyelhető, hogyan válik kérdésessé 
a kizárólagosan nemzeti elvű irodalomszemlélet, hogyan kér teret az értelmezésben a 
nyelvproblematika, s hogyan jelentkezik egyre erőteljesebben az a követelmény, mely a 
művészetektől az egyetemes emberi lét legmélyebb kérdéseinek megvilágítását kéri. A 
magyar költészet eredetének megfogalmazása szerint a „magyar nép fogalmában is fonto-
sabb mozzanat a lelki és nyelvi közösség a faji közösségnél,"3 3 s szerzője ezt az irodalmi 
jelenségekre még fokozottabban értette. 

Hogyan jellemezhetnénk mindezek után Négyesy esztétikáját? 
Az Irodalomtörténeti Közlemények 1904-es évfolyamát Dézsi Lajos egyetemi beszé-

dének közlésével nyitotta meg. A szerző a magyar irodalomtörténeti kutatás feladatahői 
értekezett, s büszkén adott számot arról a majdnem tucatnyi módszerről, mely a honi 
tudományban teret hódított. A késlekedő szintézis ügyét tapintatosan elhallgatta.34 

Kerecsényi Dezső Két évtized irodalomszemlélete, 1900-1920. című tanulmánya a 
Dézsi-féle osztályozást már 1933-ban lényegileg három irányzat meglétére szűkítette. A 
századforduló magyar irodalmi gondolkodásában a filológiai, lélektani és esztétikai meg-
közelítés uralkodott.3 5 

A korszak irodalmi gondolkodására nézve nemcsak az sajnálatos, hogy az 1900-as évek 
elejétől az egyes módszerek és szemléletformák között mind nagyobb lett az ellentét, 
hanem az is, hogy legkiválóbb képviselőikben együttes jelenlétük is tisztázatlan gondo-
latokat és elméleteket támasztott. Négyesy esete ez utóbbi. S ha előbb filológiai eru-

3 0 Finoman tapintott rá Brisits Frigyes, amikor azt írta, Négyesy „el tudta magában felejteni a 
tudós intellektuális képzeletét s a műélvezet átélő' folyamatában rekonstruálta lelkében a műalkotás 
minden örömét" (B. F.: Négyesy László, Napkelet, 1933/2. 131.) 

3 11. m., uo. 
32Négyesy László: Kazinczy pályája, 1931. 170. 
3 3 I . m„ 45. 
3 T t K , 1904/1. 
35Protestáns Szemle, 1933. 1 1 2 - 1 2 5 . Kötetben: Kerecsényi Dezső válogatott írásai. Vál. Pálmai 

Kálmán, Bp., 1979. 2 1 1 - 2 2 0 . 
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dícióját méltányoltuk, egyes fejlődéstörténeti eszméit érdemesítettük, most lélektani, s 
lélektanon alapuló esztétikai meggyőződéseit annál nagyobb kritikával kell kezelnünk. 

Kifejtésük szoros kapcsolatban áll az irodalomtörténeti szintézissel, hiszen többnyire a 
„kis Pintér" megjelenésekor (1922) nézett szembe velük, s lényegében e szembenézés 
szerint fogott hozzá az esztétikai tanszéken is előadásaihoz, melyek közül A tragikumról 
szóló emelkedik ki, valamint olyan bírálataihoz, aminővel pl. Brandenstein Béla Művészet-
filozófiáját tette vizsgálat tárgyává. 

Négyesy Pintérről írott kritikája maga is hosszabb lélegzetű tanulmány, mely két-
három lapos bevezető dicséret után annak rendje és módja szerint körülbelül tizenöt-
szörös terjedelemben szedi ízekre a könyvet. 

Négyesy persze tudatában volt annak, ha egy történelem—földrajz szakos tanár iroda-
lomtörténetet ír, avatatlanságával nemcsak önmagát szégyeníti meg, hanem a feladatát 
tétlenül szemlélő hivatásos irodalomtörténetet is. Igyekezett tehát egyes könnyen észre-
vehető hibák fölsorakoztatásával szemléltetni a munka fogyatékosságait, míg elméletibb 
jellegű megjegyzéseit rejtettebben fogalmazta meg. 

így legfőbb elvi kifogása az volt, hogy a műből „hiányzik a fejlődésrajz". Szerző „az 
írókat nem helyezi el bizonyos történetileg szövődő energetikai hálózatba, hanem egyen-
kint értékeli, leméri, aztán tovább bocsátja és másokat szólít mérlegére". „Nem látjuk 
különösen а magyar irodalom szerves életrajzának e müvet, hanem egyes írókra, mun-
kákra, munkák egyes csoportjaira vonatkozó vélemények és adatok egymásutánjának", 
„itt vannak a fák egyenkint, de nem látjuk az erdőt". Pintér rendszere „inkább mecha-
nikus, mint organikus".36 

Sok telitalálatával is, e kritikán végighúzódik egy vitatható tétel, mely könnyen sújthat 
Pintérre, általánosabb érvénye azonban kétséges. S ez Négyesy erős idegenkedése minden-
féle „racionális" kritikával s a vele egynek érzett „normativitással" szemben. „Az iroda-
lomtörténetben az esztétikai feladat inkább a jellemzés, mint az értékelés, illetőleg a 
dicsérés vagy kárhoztatás" - állította.3 7 

Egész pályájának vezérgondolata volt ez. „Más érezni és más: okoskodni", mondotta 
egészen nyíltan.38 Tragikum-előadásaiban pedig Schillernek egyik Goethéhez írott levelé-
ből idézte: „Nem tagadhatni, hogy az érzés a legtöbb emberben helyesebb nyomon jár, 
mint az okoskodás. Csak a reflexióval kezdődik a tévedés."39 

Oly határozottan szétválasztotta az érzés és az ész szerinti gondolkodást, hogy szem-
léletét hajlamosak lehetnénk a Kant előtti filozófiatörténet két fő iránya, az empirizmus 
és a racionalizmus közül az előbbihez csatolni. E kézenfekvő magyarázattal szemben 
mégis úgy véljük, Négyesy gondolkodása kantiánus alapokon nyugodott. Amikor a ráció 
szerepét vitatta az értelmezésben, a porosz bölcselő nyomdokain járt, aki kimutatta: 
eszmék úgy keletkeznek, hogy az ész (ratio, Vernunft) hajlamánál fogva nem akar meg-
állani a tapasztalati tudás körén belül, és az értelem kategóriáit jogtalanul alkalmazza oly 
jelenségekre is, amelyekről a tapasztalás nem mond semmit. S ha esztétikai gondolkodását 
még tüzetesebben szemügyre vesszük, azt találjuk, hogy Négyesy a Kant utáni gondolko-

36Négyesy I.ászló: Kritika és irodalomtörténet, EphK, 1923. 181-216. 
3 7 Uo. 191. 
38Négyesy László: Arany művészete és elmélete, AkÉrt, 1917. 439. 
39Négyesy László: A tragikum, 1927/28. I. félév, i. m. 14. 
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dásnak ahhoz az eklektikus képviselőjéhez állt közel, kinek magyarországi hatását Scho-
penhaueré és Nietzschéé árnyékolta be: Eduard von Hartmannhoz. 

E másik porosz bölcselő pesszimista filozófiája éles elutasítást váltott ki a század 
második felében.40 Teljesen lélektani fogantatású esztétikája azonban annál nagyobb 
olvasottságnak örvendhetett a századforduló pánpszichologizmusának áramában. (Ästhe-
tik, 1886., Die deutsche Ästhetik seit Kant, ua.). 

Négyesy már az 1890-es években Magyarországon elsőként sürgette „a költészet lélek-
tani alapjainak mind szélesebb propagálását".41 Ennek jegyében kezdte tudományos 
pályafutását, s mint látni fogjuk, legjobban portréiban kamatoztatta beleérző képességét, 
mely ilyen összetettségében ritka adomány volt akkor, amikor az individuális lélektan 
még alig létezett. Később is az elsők között volt, aki méltányolni tudta Babits Vörös-
marty-tanulmányait, melyek „olyan fejlődésrajzot kísérelnek meg, amely a genius belülről 
való növését láttatná az irodalompszichológia mai eszközeivel".42 S Horváth János Petőfi-
jének bírálói közül ugyancsak ő érzett rá a monográfiának erre a céljára.43 Vezérelvét, az 
alkotáslélektanból kinövő „induktív poétiká"-t Barta Jánosnak sikerült jó húsz évvel 
később megvalósítania Madách -könyvében. 

Az alkotáslélektant mozgósította Hartmann is esztétikája számára, mikor különös 
figyelemmel adózott a képzelet, a szuggesztió és az álom jelenségeinek. Négyesy hason-
lóképpen hangoztatta, hogy „a remekmű éppoly önfeledt gerjedelem terméke, mint vala-
mely élő organizmus" s nem kisebb művet hibáztatott azért, mint Dante Isteni színjátékát 
mert ismétlődő hármasságában „az értelmi konstrukció részesedése idegen elem és zavaró-
lag hat". Arany Jánost állította példának: „Milyen szépen látni - írta a centenáriumára 
készült egyik értekezésében —, amint Aranynál az aisthesisből megszületik az intuíció, az 
intuícióból az eszmélet, az eszméletből a teória, a teóriából az elv, s az elv miként hat 
vissza a gyakorlatra."44 

De ezzel Négyesy magával is ellentmondásba keveredett. Mert amennyire nélkülözhe-
tetlen és szükséges az alkotásfolyamat s benne „a képzelet és értelem arányának és kap-
csolatának" a megértése, olyannyira nélkülözhetetlen az elkészült műnek legalábbis az 
alkotó szándékaival való szembesítése, hogy az objektívebb szembesítésekről ne is beszél-
jünk. Fölényes és főleg az iskolai tanításban érvényes igazságot mondott ki, midőn A 
tragikumról 1927/28-ban tartott előadássorozatának hosszúra nyúlt módszertani beveze-
tésében azt fejtegette, hogy „egyelőre inkább érzésünkhöz fordulunk tájékoztatásért arra 
nézve, hogy miben keressük a tragikumot, mint valamely fogalmi konstrukcióhoz. Ha 
ezen valaki megütköznék, meg kell gondolnia, hogy az esztétikai jelenségekről fogalmat 
adni annak, aki nem érzi, majdnem olyan nehéz, mint a színek sajátságait a vakkal megér-

4 0 Az Unbewussten filozófusának magyarországi fogadtatásához vö. Sólymos: Az öntudatlan böl-
csészete, Magyar Sión, 1871. 838-846. , Kapossy Lucián Ignác: Hartmann pessisimismusa a pessi-
simismus történeti fejló'désének vázlatával, Esztergom, 1878., Biatsky Demjén: Hartmann Ede böl-
cselete és pessimismusa, Sopron, 1884., Alexander Bernát: A XIX. század pesszimizmusa (Schopen-
hauer és Hartmann), „Filozófiai írók Tára , V. 1884. 

41Négyesy László: Poétika és . . . , i. m. 52. 
42Négyesy László: Jelentés az 1919. évi Greguss-jutalom tárgyában, KisfTársÉvl, 1920. LII. kö-

tet, 84. 
43Négyesy László: Horváth János: Petőfi Sándor, ItK, 1922. 147. 
44Négyesy László: Arany művészete . . . , i. m., 457. 
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tetni."4 5 De mekkora tévedés ebből a továbbiakban lehetetlennek tartani mindenféle 
fogalmi értelmezést és értékelést! Pusztán logikailag is milyen elfogultság minden másnál 
nagyobb hitelt tulajdonítani a megérzésnek! 

Vajon mi motiválta, hogy Négyesy ilyen határozottan tört lándzsát emellett? 
A didaktikai meggondolást, tevékenységének leglelkét már említettük. A másik ok: az 

időközben egyre rabulisztikussá vált tudományos nyelvezet volt. 
Már Dézsi Lajos pedzegette 1904-es cikkében, hogy az esztétika és az irodalomtörténet 

ítéleténél gyakran közelebb jut az igazsághoz a közízlésé. Nem tudni, józan bölcsesség 
vagy keserű csalódás nyilatkozott-e kettejük véleményében, mely szerint a köznyelvet 
használva még mindig kevesebbet tévedhetünk irodalmi kérdésekben, mint a szaknyelvvel. 
„Az előbbiben még így is több az egyezés" — vallották nyolcvan évvel ezelőtti vezető 
irodalomtörténészeink, nem csekély figyelmeztetésül a módszerek és elméletek verba-
lizmusával beköszöntő jövendőnek.46 

Ám ezzel együtt sem adhat okot rá sem a didaktikus célzatú, sem pedig a szaktudo-
mány siralmas állapotával előhozakodó érvelés, hogy az irodalomról való gondolko-
dásnak meg kellene rekednie művek, irányzatok és korszakok leírásánál vagy értelmezé-
sénél. E két feladat maga is csonka az értékelés magatartása nélkül. A „kis Pintér" kétség-
kívül szerencsétlen kísérlet volt a normativitás igazolására, de sikertelen eredmény soha-
sem cáfolja elvét: hogy az irodalomtudománynak nemcsak esztétikai, hanem erkölcsi, 
lételméleti megbízottsága is van, hiszen tárgya, a műalkotás sem pusztán gyönyörködtet, 
hanem fel is rázhat, s végső dolgokra nyithat kilátást. 

Négyesy a romantika esztéticizmusával kerülte ki ezt a számvetést. Az erkölcsi és 
logikai világrend fölébe emelte az esztétikum világát, mert „a szép körében van az ideál 
megalkotásának legfüggetlenebb tere. Az ember a művészetben szabadon megalkothatja, 
aminek lennie kellene, ami lehetne".47 A művészet mint „játék" - s mint „erőfölös-
leg" - , „luxus"-elméletet elutasította ugyan, mégis az esztétikum világában látta vala-
mennyi elméleti, „racionális" és gyakorlati, „etikai" kérdés megoldását. A századfordulón 
használatos elméletek esztétikai korrelatívumaiként több ilyen „szép"-filozófia (nálunk 
pl. az Alexander Bernáté) létezett. De tudjuk azt is, hogy az első világháború megráz-
kódtatásai romba döntötték szinte valamennyit, s egy katasztrófatanú szerint azért követ-
kezett ez be, mert a világAep és az ember kép megjobbításáig értek el csupán, s nem tudtak 
mit mondani magára az emberére, a világéra. A magyar konzervatív irodalomszemlélet 
akkor lett valójában végzetes, amikor az 1920-as évektől változatlan formában próbálta 
átmenteni korábbi eszményeit. 

Sokkal kedvezőbben ítélhetjük meg viszont Négyesy esztétikájának tanulmányokbeli 
megvalósulását. 

A „boldog békeidők"-ben a magyar irodalomtudomány törzsét a filológiai módszer 
alkalmazása erősítette, szilárdította meg. A baj akkor következett be, mikor ezt a tudo-
mánytörténetileg általánosan elfogadott és továbbvivőnek képzelt pszichológia nem tudta 
összekötni az esztétikai szemlélet lombozatával. Nem továbbította annak alaposságát, 

4 5Négyesy László: A tragikum, i. m., 11. 
4 6 Dézsi Lajos, i. m. 
47Bréver Lajos: Négyesy László című bölcsészetdoktori értekezése (Bp., 1937 .46 . ) 12 pontban 

összefoglalja professzorának eló'adásain hangoztatott esztétikai elveit. 
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nem származtatta vissza ennek érdekeltségét. Ahogy korszakunk általános gondolkodás-
történetében sem talált a lélektan közvetítést a természettudományok és az etika között. 

A magyar irodalmi gondolkodásban a filologizálás és esztétizálás ettől fogva lett két 
külön tenyészet. Az irodalomtörténet-írás jobbára az előbbihez, a kritika az utóbbi egyre 
fölhigítottabb változatához húzott. Négyesy érdeme, hogy ebbe a szerencsétlen helyzetbe 
a maga részéről nem nyugodott bele. A törzs megvastagodását, a kétesen díszlő koronát 
egyaránt bizalmatlanul nézte, mivel egyszerű, de organikusan növekvő fát óhajtott. Mód-
szer és szemlélet összekapcsolására adott példát tanulmányainak egyik csoportjában. 

Irodalomtörténeti portréi: Arany János Toldijának értékelése a századfordulón 

Irodalomtörténetet nem sikerült létrehoznia, de volt kárpótlás Négyesy számára. Mara-
dandó értéket alkotott portréiban. Ez volt a neki megfelelő forma, amelyben kiválóan 
tudta érvényesíteni a biográfiában és szövegfilológiában való tájékozottságát, az akkor 
újdonságnak számító szellemtörténet pszichologizmusát s költők esetében zenei és vers-
történeti jártasságát. Gondolatilag is szépen tudta fölépíteni mindegyiket: portréi egytől-
egyig problémacentrikusak, nem globális jellemzések, még az évfordulókra készültek sem. 

Miért nem lett nagy költő Eötvös Józsefből, mikor érzelmi élete éppoly gazdag volt, 
amennyire fogyhatatlanok eszméi: ezt kutatta az Eötvös költeményeiben (1913). Ma-
dách-tanulmányában ő irányította a figyelmet első ízben Az ember tragédiájának gondo-
lati előzményeire Vörösmarty költészetében. A Madách-évfordulón, de még jóval utána is 
ritkaságszámba ment ez, hiszen mindenki a külföldi példák után nyomozott! (Az ember 
tragédiájáról, 1923). Jókai-tanulmánya is újdonságot hozott, hiszen a képzelet és mese-
szövés mesterét mint nagy lélekismerőt és jellemformálót is olvasói elé állította (Jókai 
költői és nemzeti értéke, 1925). S hogyan lehet finoman megkülönböztetett élményréte-
gekből leszármaztatni a költő műveit: példa rá Tompa Mihályról készített dolgozata 
(Tompa, 1917).48 S mennyire találó jellemzést tudott adni Mikszáth műveltségének és 
regényírói ambícióinak összefüggéséről: „Esztétikai és etikai meggyőződései s világnézete 
nem rendszeres tanulmányokból, hanem észleleteiből és alkalmi olvasmányaiból szűrőd-
tek le. Ritka erős meglátóképessége, intuíciója sok oly igazságra rávezette, melyeket rend-
szeres filozófiai iskolázás is csak eredeti szellemekből csal ki s nemegyszer meg kell csodál-
nunk művészileg megfogalmazott mély reflexióit. Ez a „meglátás" nála oly könnyű és 
gondtalan tevékenység, hogy nem is látszik erőműveletnek. Mindenesetre még mélyebbre 
is tudna látni, ha kissé megfeszítené figyelmét. De nem szereti a nagy erőfeszítéseket. 
Világnézetének önműveltségi alapja s bizonyos kedélyes kényelmi hajlam nem kedvezett 
annak, hogy az emberiség és a kor nagy problémáival foglalkozzék" (Mikszáth Kálmán, 
1910).49 Korábbi korszakok alkotóiról készült portréi is hosszú sort tennének ki a 17.-től 
a 19. század közepéig. Ahová nyúlt, érdekeset, jellemzeteset tudott mondani (Zrínyi, a 
költő, 1918., Mikes Kelemen élete, 1906., Helmeczy Mihályról, 1905., Kazinczy pályája, 
1931 „Kisfaludy Károly, 1930., Bajza József emlékezete, 1905. stb.)50 Arany Jánosról 
írott kis könyvét (Arany, 1917. 1. 2.) és tanulmányait (Árpádkori motívumok a Buda 

4 8 Vö. Gulyás Pálnak az Emlékkönyvben, Brévemek dolgozata végén közölt bibliográfiáját. 
4 9 BpSze, 1919., CXLII. köt. 2 2 5 - 2 2 6 . 
5 0 Vö. a bibliográfiákat. 
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halálában, 1912., Arany János százéves ünnepén, 1917., Arany művészete, 1917 „Az ős 
Toldi, 1920.) részletesebben ismertetjük.51 

Az Arany János halála óta eltelt száz évben egyetlen irodalomtörténeti periódus sem 
dicsekedhet annyi publikációval s egyben annyi eredménnyel is, mint a századfordulós 
időszak. S különösen érvényes ez a Toldi-trilógiára nézve. Első része már Arany életében, 
1879-től fogva kötelező iskolai olvasmány lett. Ettől kezdve se szeri, se száma az iskolai 
értesítőkben, szaklapokban, magánkiadványokban megjelent magyarázatoknak, melyek 
sorát Lehr Albert terjedelmes „nyelvi és tárgyi magyarázata" nyitotta meg. (1882) 

Lehr Albert (1844—1924) nyelvésznek indult, Szarvas Gábor Nyelvőrében és Gyulai 
Szemléjében tette közzé első írásait. Dél-dunántúli iskolákban, majd 1873-tól Budapesten 
tanított. Élete nagy célján, a Toldi magyarázatán negyed századig, Arany-szótárán nyolc-
van éves koráig dolgozott. Az első Toldival és a Toldi estéjével (1905) készült el csupán, 
szótára pedig befejezetlen maradt. 

Hatása így is jelentős volt, különösen az 1882-es kiadásnak, melyet a Jeles írók iskolai 
tárának lerövidített változatában nemzedékek forgattak gyermekkorukban. A Baksay 
Sándorral vitázó, Adyt, Móriczot fölfedező Lehrnek jó érzéke volt a nyelvtörténeten 
kívül a stílustörténethez is. Fenyő Miksa emlékezése szerint „Lehr Albert azt a csodát 
művelte, hogy a magyar ifjúságot megnyerte Arany Jánosnak. A Toldi-trüógia számunkra 
izgató olvasmány volt. ( . . . ) Mi volt a titka ennek a szuggesztiónak, nem tudom, de annyi 
bizonyos, hogy ami szépségre felnyitotta a szemünket, azt ma is fellebbezhetetlenül 
szépnek ismerjük."5 2 

Lehr persze jól tudta, hogy ő a Toldi értelmezésének csak előföltételeit teremtette 
meg. Ehhez mérten lassan gyűltek a további eredmények, úgyhogy Négyesy joggal 
állapíthatta meg egy viszonylag terjedelmes filológia láttán is, „bármily merészen hangzik, 
úgy van, hogy noha a Toldi-mondát már a hetedik évtizede nyomozzák, de még az Ilosvai 
históriáját sem olvasták el ebből a szempontból elég behatóan".5 3 Ez kihatott Arany 
elbeszélő költeményére is. Riedl Frigyes monográfiája éppúgy nem adott róla határozott 
és megnyugtató képet, mint egykor Gyulai híres emlékbeszéde. 

Ezt elősegítendő az Akadémia 1911-ben széles körű pályázatot hirdetett Petőfi János 
vitézének és a Toldinak, az összevetésére. A díjakat maga Lehr Albert biztosította 
alapítványából. Ez a pályázat jóval sikeresebbnek bizonyult az Akadémia valamennyi 
irodalmi témájának meghirdetésénél. Tizenkét pályamű érkezett be, s a Toldi ekkori 
értelmezői közül került ki a máig legtartalmasabb elemző könyv szerzője, Nagy Sándor is 
(Arany Toldija, 1931.). 

Korszakunkban lényegében két szempontból közelítettek Arany 1846-os művéhez. Az 
egyik a forrástörténeti volt. Tisztázni kellett, vajon 1. Toldi Miklós valóságos személy 
volt-e, 2. hogyan alakult ki a róla szóló monda, 3. hogyan értékelhető ennek első általunk 
ismert adaptációja, az Ilosvai Selymes Péteré, 4. s ennek nyomán az Aranyé. 

Korszakunkban váltak ismertté azok az egykorú oklevelek, melyek a két Toldi-testvér 
valóságos létezését igazolták, ennek nyomán készítette el Szilády Áron a Régi Magyar 
Költők Tára IV. köteteként Ilosvai művének kritikai kiadását. Megdőlt tehát Bél Mátyás 

5 1 Vö. uo. 
s 2Fenyő Miksa: Lehr Albert, Nyugat, 1924. I. 826. 
5 3 Magyar Múzsa, 1920. 20. 
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és különösen Toldy Ferenc elmélete, miszerint „a Toldi-monda a magyar őskorból vagy 
éppen eleink mítoszából szállott volna reánk", de elesett Greguss Ágost mesére vissza-
vezető magyarázata is, Kemény Zsigmond 1854-es Divatcsarnokbeli tanulmányának iga-
zolásaként.54 Heinrich Gusztávnak, a tárgytörténet akkori legjelesebb hazai mesterének 
több megnyilatkozása a kérdést át is utalta a mondaképződés vizsgálatához.5 5 Itt nem 
kevésbé hevesen érveltek az idegen, német (Heinrich), olasz (Riedl) latin (Lázár Béla) és 
kizárólagos magyar származtatása mellett (Bartha József).56 A kor filológusainak figyel-
mét megbűvölték a szerteágazó lehetőségek, s így nem jutott idejük arra, amiért az egész 
kérdést egyáltalán érdemes volt szóba hozni: Ilosvai és Arany kapcsolatának megvilá-
gításáig. Ez a hiányt szerette volna pótolni Négyesy Az ős Toldijában. 

A másik szempont, mellyel Arany művéhez közelítettek, az eszmetörténeti volt. 
Zlinszky rousseau-ista alapproblémát látott benne, a trilógia megoldását pedig a görög 
sztoicizmus életszemléletével hozta összefüggésbe. „Toldit szenvedélyes féktelen termé-
szete sodorja bajokba. A trilógia első részében agyonüt egy vitézt, a másodikban szeren-
csétlenné tesz egy szép fiatal lányt, a harmadikban megsérti a királyt. Az elsőt jóvá teszi, 
szerelme már örökös sebet üt lelkén és a királlyal való összeütközése halálát o k o z z a . . . 
Toldi élettörténete a szenvedélyek tragikuma. Arany egész költészetét áthatja ez a 
tragikum . . . Nem a görög világnézet lényegére utal-e mindez? " (Toldi, а természetes 
ember, 1907.)57 

Zlinszky értekezésére négy évvel később Harmos Sándor felelt, s ő hazai előzmények-
ben, Erdélyi Jánosnak Vörösmarty Zalán futasdról írott tanulmányában vélte felfedezni a 
Toldi legfőbb ösztönzőjét. „Nem a természetes ember fogalma, mint Zlinszky Aladár 
hiszi, nem Rousseau hatása szolgáltatta Toldi alapeszméjét, hanem a jó és rossz, e két 
legáltalánosabb princípium. Sokkal is több középkor van Toldiban, semhogy Zlinszky 
véleményében osztozhatnám" (Arany János Toldijának keletkezéséhez, 1911.).58 A 
Toldi drámai megszerkesztettségére Bánóczi József és Pollák Miksa nem a lovagkor, 
hanem a Biblia felől hívta fel a figyelmet, a Miklós és György közötti konfliktust Saul és 
Dávid viszályának történetével világítva meg.5 9 

A két megközelítésnek századfordulós helyzetéből kitűnik, hogy Toldi Miklós valósá-
gos vagy költött alakjának kérdésénél is lényegesebb a róla szóló monda és Ilosvai, Ilosvai 
és Arany fölfogásának szembesítése. Ezt először Kemény Zsigmond kísérelte meg. Ke-
mény számára a 16. századi műben megörökített valamennyi esemény valóságos, „a 
költészet oly közvetlenül vette át az életből Toldi tetteit, hogy a friss emlékezés miatt 

54 Toldy Ferenc: A magyar költészet Zrínyiig, I. Pest, 1845. 9 8 - 9 9 . (Hasonlóképpen: A magyar 
költészet története, 18672 . 89 -90 . ) , Kemény Zsigmond: Arany Toldija, Divatcsarnok, 1854. (Kö-
tetben: K. Zs.: Élet és irodalom, szerk. Tóth Gyula, Bp., 1971. 355.), Greguss Ágost: A mesés ele-
mekről Shakespeare-ben, Pesti Napló, 1874. VII. 17., 18., 19. 

5sHeinrich Gusztáv: A Toldi-mondáról, EPhK, 1879. III. 1 5 3 - 1 7 5 . Heinrich két évtizeden át 
hadakozott ebben az ügyben: vö.: EPhK, 1882. 364-365. , 1883. 386-390. és 600., 1897. 
169-174. , ItK, 1899. 4 9 0 - 4 9 1 . 

S6Barta József: Ilosvai és Arany Toldi-ja, EPhK, 1893. 371 -373 . , Vő: A Toldi-monda, Bp., 
1899. 

s 2EPhK, 1907. 472 -473 . 
58ItK, 1911. 131.. 
s'Bánóczi József: Toldi és a biblia. Izraelita magyar irodalmi társulat Évkönyve, 1895., Pollák 

Miksa: Arany János és a Biblia, Bp., 1904. IV. fejezet. 
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szabadon nem alakíthatott. A képzelődést zsibbasztotta az ismert tények terhe." E 
valósághű feldolgozásból fakadt aztán annak minden gyöngéje, s így Ilosvai szerzeménye 
„szellemtelen s hivatás nélkül írt mű", „vasvillával egybehányt töredékek" halmaza. A 
valóság közvetlen beemeléséből következik, hogy a groteszk helyzetek is „megtörtént 
tényeken épülnek" Kemény szerint, hiszen „a népköltészet a fellengzős mellett gyakran 
eltűri a komikumot, de a groteszket soha. Hősét néha furcsa helyzetbe hozza ugyan; 
azonban belőle bohócot, kit okvetlenül lenevetni és kigúnyolni kelljen, nem csinál." A 
groteszk mozzanatok tehát azt jelzik, hogy „ezen monda . . . megtörtént tényen épül. Az 
egyéné s nem a költészeté."60 

Négyesy más véleményt kockáztatott meg a groteszk elemek meglétéről. Nyilvánvalóan 
ismerte Riedl Boccacciótól való eredeztetésüket,61 de még inkább szöget üthetett a 
fejébe, miért kellett „a képzelődést az ismert tényeknek elzsibbasztaniok". így aztán 
Keménnyel szemben úgy vélte, hogy a Toldi-mondának fejlődése során, Ilosvait megelőző-
leg volt egy „lovagi szellemű fázisa", „s Toldi a középkorban komolyabb színezetű és 
tiszteletkeltőbb hős volt, mint aminőnek Ilosvainál látjuk . . . A monda komikus elemei 
abban a mértékben erősödhettek, amely mértékben a világfelfogás változott, a lovagi ideál 
eltünedezett, megfakult. Ezzel az ideállal szemben az újkor eleje mindinkább harcos 
álláspontot foglalt el. Elősegítette e furcsa elem elhatalmasodását a külföldi heroikomikus 
hősök tetteiről szóló regék beáramlása is."6 2 

Mindebből egyenesen következik Ilosvai művének tudatos distancírozása, illetve ennek 
föltételezése, nemkülönben Arany elbeszélő költeményének mérsékeltebb távolságtar-
tása, amint már Harmos sejtette. E mérsékeltebb távolságtartásból azonban semmiképpen 
nem következik az a fajta múltimádat, mellyel pl. Móricz Zsigmond gyanúsította meg 
Aranyt.6 3 A középkori díszletek között a költő számára jó alkalom nyílott hősének 
átlelkesítésére, megjobbítására, hogy „Toldi ne legyen többé oly minden erkölcsi érzés 
nélküli erőgép".64 Arany Toldijának ez az erkölcsi aspektusa Négyesyvel, majd utána 
Horváth János egyetemi előadásaival, Barta János tanulmányaival s Sőtér István korszak-
monográfiájának összefüggésrendszerében nyílott meg igazán.65 Négyesy azokkal az 
Arany-értelmezőkkel tartott rokonságot, akik Szász Károlytól kezdve hangoztatták, hogy 
költőnknél „a tárgyak gazdag változatosságánál még sokkal gazdagabb a földolgozás, az 
alkotás, a hang", s hogy művészete „utolsó titkát néha csak a tizedik olvasás láttat-
ja á t " . 6 6 

Századvégi verstani tanulmányaitól kezdve Arany tanítványának vallotta magát. Nem 
csoda, ha a mesterével szemben megnyilvánuló értetlenség, mely Adyt, Móriczot, Hat-

60Kemény Zsigmond, i. m., 355. 
61Riedl Frigyes: A magyar irodalom története a XVI. században. Lejegyezte Csorna Kálmán, 

1907 .47 . 
6 2 Az ős Toldi, i. m., 25. 
63Móricz Zsigmond: Válogatott irodalmi tanulmányok, 1952. 272. 
6 4 I . m., uo. 
6 5Horváth János: A nemzeti klasszicizmus irodalmi ízlése, V. fejezet (In: H. J.: Tanulmányok, 

1956.), Barta János Arany-tanulmányai a Klasszikusok nyomában című kötetében (Bp., 1976.), Ső-
tér István: Nemzet és haladás, Bp., 1966. 

6 ' Idézi: Voinovich Géza: Arany János életrajza, III. 201. 
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vanyt jellemezte,6 7 érzékenységét sértette, s talán legfőbb oka volt a nyugatos mozga-
lomtól való tartózkodó magatartásának. Ha a Szonettek és az Arany Jánoshoz (mindkettő 
1909) Babitsát annyira bántotta saját küzdőtársainak Arany-felfogása, semmi meglepőt 
nem látunk abban, hogy Négyesyt s Horváthot még inkább elidegenítette tőlük. E jelenség 
egyébként meggyőzően példázza, mi minden össze tud sűrűsödni az irodalmi hagyomány 
egyes képviselőinek vagy irányainak értékelésében, mi minden pattan ki világosan éppen a 
velük való szembenézés során. 

Négyesy és a Nyugat 

Katona Lajosról szólva nem vethettük föl a fentebbi kapcsolat kérdését, részint azért, 
mert a tudós a Nyugat megindulása után két évvel meghalt, részint meg azért, mert az 
„egyetemes filológia" mestere irodalmunk világirodalmi kapcsolataira tekintett elsősorban, 
kritikai tevékenységével pedig már évek óta felhagyott. De mily érdekes adalék: könyvtá-
rában megvolt Ady Szeretném ha szeretnének (1910)című verseskötete,sSzinnyeiFerenc 
visszaemlékezése szerint Katona nagy vitát folytatott vele 1909-ben egy német nyelven 
készülő magyar irodalomtörténet szerkesztése közben, hogy az ne Mikszáthtal, Gárdonyi-
val, Herczeggel záruljon, hanem Bródyval, Ambrussal — és Adyval.68 

Négyesy ezzel szemben még az 1920-as években is „irodalmi valutarontásnak" nevezte 
a túlzott Ady-kultuszt. Mélységesen megbotránkoztatta Ady külföldieknek történő — s 
szerinte „túlhajtott" — propagálása. Ezért hozta nyilvánosságra Hegedűs Lászlónak írt 
magánleveleit, melyekben a pesti egyetem pénzügytan-tanárát (!) megrója azért, mert 
Adyt Petőfi után legnagyobb költőnknek nevezte.69 „Sajnos, Négyesy megmaradt a 
polémia szintjén; nem Ady elemzése, költői világának kifejtése a célja, amit pedig ekkor 
már el lehetett volna tőle várni" — emlékezik Barta János.70 Ha hihetünk a Négyesy-
emlékkönyvben Sík Sándor visszaidézésének, tanára készült erre, mindenesetre Bartát 
erősítő tény, hogy sosem adott ki kezéből komolyabb Ady-értékelést.71 

Említettük, hogy Babitsot az Irodalmi problémákban (1917) közölt Vörösmarty-
tanulmányai okán becsülte, s hozzá hasonlóan elismerte Schöpflin tehetségét is. A 
nyugatos mozgalommal azonban sosem békélt meg. Az Akadémia fennállásának százéves 
évfordulójára készített szemléjében az Ady köré csoportosult művészeket így jellemezte : 

jött egy mozgalom új költői evangélium ígéretével, sok újszerűséggel és szokatlan 
sajátossággal, és fő képviselőjét a várt költői tüneményképp mutatta be . . . Hozta ez a 
költészet a Baudelaire és Verlaine dekadenciáját, ezeknek és a német Blätter fúr die Kunst 
körének szimbolizmusát. Tagadta a nemzeti elemet és hadat üzent a hagyományoknak. A 
közéleti ihletet általán megvetette, az egyéni lelkiség különlegességeinek elemző rajzában 

"Móricz Zsigmond, i. m., hasonlóképpen Ady Endre: Válogatott tanulmányok, 1954. 338., 
továbbá На tv any, stb. is. 

"Katona Lajos könyvtárának címjegyzéke, AkÉrt, 1911. 466., Bóka László: Arcképvázlatok. 
In: B. L.: Válogatott tanulmányok, szerk. Sík Csaba, Bp., 1966. 962 -963 . 

6 9 A vitáról vö. Bréver, i. m., bibliográfiáját. 
70Barta János, i. m., 303. 
11 Sík Sándor: Négyesy László és XX. századi irodalmunk. In: Emlékkönyv, 163.: „ . . . n a g y 

várakozással nézünk az elé a nagyobb Ady-tanulmány elé, melynek megjelenését tudomásunk szerint 
a legközelebbi jövó'ben várhatjuk". 
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keresett űj mértéket. Annak is főleg egy irányát, a beteges lélekállapotok önanalízisét adta 
szimbolista lírájában. És hívei főleg artisztikus hatásokra törekszenek, a l'art pour l'art 
elvei alapján állanak. Az érzelemnek világos és érthető gondolatsorral ábrázolását kerülik, 
és egymást a mozgóképek gyorsaságával felváltó szimbólumokban közlik a hangulatokat. 
Főeszközük a szimbolizmus és a nyelv zeneisége, amelynek azonban eddigi ritmikai útját 
elhagyják és hanghatással, hangszimbolikával dolgoznak, mintegy a zene egész hanghatását 
akarják a költői nyelvből kicsalni, mégpedig a nyelv hangtestéből, a tartalom je'entő-
ségének lefokozásából vagy zenei általánosságra szublimálásával. 

Mindezeket mint tényeket soroltam fel, hibáztatás és helyeslés nélkül. A bíráló 
méltatást más alkalomra tartom fenn."7 2 

Barta János szerint minden idegenkedése ellenére Négyesy e cikkében „jó érzékkel 
jellemzi. . . az űj líra fő vonásait".73 A magunk részéről is inkább azt tartjuk sajnála-
tosnak, hogy az ígért „bíráló méltatás" végül is nem készült el. Mert akkor Horváth János 
Ady-könyvecskéje (1910) és kéziratban maradt Két korszak határán című tanulmány-
gyűjteményével együtt talán komolyabban mérlegelhetnénk a konzervatív irodalom-
szemlélet viszonyát a Nyugat-mozgalomhoz, de magát e mozgalmat is. Ennek hiányában a 
Vargha Gyulák, Kozma Andorok, Szabolcska Mihályok vonalára mint a Nyugat költőinek 
riválisaira hivatkozó Négyesy-féle állásfoglalás komolyságát veszti, s kétségessé válik az is, 
elolvasta-e egyáltalán Babits, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Füst Milán verseit. 

Egyikükkel azonban nagyon is kivételt tett . Kosztolányival. Híres stílusgyakorlatai 
után ő volt az egyetlen, akivel újra ismerősként, sőt, küzdőtársként találkozott. Ifj. 
Szinnyei József és Zolnai Gyula tanácsára az Akadémia az 1920-as évek végén felállította 
a Nyelvművelő Szakosztályt és elnökévé Négyesyt választották meg. Négyesy a legfőbb 
feladatot az idegen szavak mértéktelen használata elleni harcban jelölte meg, s ebben 
csatlakozott hozzá hamarosan Kosztolányi. A nyelvtisztító mozgalomban újult meg régi 
barátságuk, melyről az Akadémiai Könyvtár Kézirattárában őrzött levelek és Koszto-
lányinak a Schöpflin képviselte Nyugattal szembeni cikkei tudósítanak.74 Négyesy és a 
Nyugat kapcsolatának tárgyilagos megítéléséhez az is hozzátartozik, hogy pl. Móricz Zsig-
mond kifejezett ellenszenvvel viseltetett irányában, s nekrológja szerint Schöpflin sem 
sokra becsülte.75 Egyedül Kosztolányi ismerte meg igazi hivatása szerint, amit a stílus-
gyakorlatokat elragadtatással fölelevenítő, sokszor idézett sorai tanúsítanak: 

„Ezeken az irodalmi tornákon seregszemlére vonult föl az akkori ifjúság, teljes szám-
ban, és teljes fegyverzetben. Senki se hiányzott. (. . . ) Négyesy László velünk van ebben a 
zsongó köpüben. Ő nyugodt és fölényes. . . Jobbra és balra pártatlanul osztogatja az 
igazságot. A magyar irodalom a fontos. Miután a viták elülnek, kezébe veszi a kéziratot, és 
pár tárgyias megjegyzést tesz. Sohase hallunk tőle szólamokat, amit mond, kézzelfogható, 
világos, előkelő, mint írásai. (. . .) 

72Négyesy László: A magyar irodalom és költészet fejlődése, AkÉrt, 1925. 276-277 . 
73Barta János, i. m., 302. 
74Valamennyit kiadta Réz Pál a Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek, Bp., 1971. című kötetben 

(175-214) . 
75Schöpflin Aladár: Négyesy László, Nyugat, 1933. I. 139-140. 
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Ha munkásságát tekintem, ügy érzem, hogy minden sora nyelvünk szerelméből fa-
k a d t . . . " 7 6 

Nem véletlenül rögződött ez a Kosztolányi-féle kép másokban is. A csonkán maradt 
életmű csonka fogalmat adhat arról, mit jelentett fél évszázados pályafutása a kortársak, 
de kivált tanítványai számára. Nem ő volt ez időszak legkiemelkedőbb magyar irodalmi 
gondolkodója; a legnagyobb inspirátor viszont alighanem, s nem is egy területen. Érté-
kelésének méltányosságához ez a szempont föltétlenül hozzá tartozik. 

Gondolatban s művekben megtestesült arányait tekintve nem kimagasló életmű az övé. 
Riedlénél így is megalapozottabb, Heinrichénél kiterjedtebb és gazdagabb. Arany, Ke-
mény, Gyulai irodalomszemlélete és a Horváth Jánosé között Négyesy munkássága az 
átmenet. 

Igazi hatását tanári munkájából mérhetnénk le igazán, ha erre pontos módszereink 
lennének. Több tanárnemzedéket nevelt: Horváth János, Kéky Lajos, Császár Elemér, 
Várdai Béla, Melier Simon, Oláh Gábor, Gyökössy Endre, Hankiss János, Barta János stb. 
az ő tanítványai vagy növendékei voltak. S mikor a Barta Jánostól már az 1920-as évek-
ben fáradtnak látott tudóst Móricz Zsigmond a Nyugatban maradiságáért megvádolta, 
hallgatói több száz aláírással tették közzé nyilatkozatukat a Budapesti Hírlapban Négyesy 
Lászlóról a tanítványai címen.77 Gondolatai s főleg a gondolatoknak hibátlan magyar-
sággal és világos okfejtéssel való előadásmódja tovább élt tehát az irodalmi gondolkodás 
eddig kellően nem méltányolt propagálóiban és fejlesztőiben: a középiskolai tanárságban. 
Értük alapította meg 1912-ben a Magyar Irodalomtörténeti Társaságot, s kezdeményezte 
húsz évvel később, hogy a nyelvtisztító mozgalomból létrejöjjön a Magyarosan című 
folyóirat, melynek szerkesztésében szintén részt vállalt. 

Ha mással nem szolgált is volna rá, ezzel mindenképpen külön fejezetet érdemel a 
századforduló magyar irodalmi gondolkodásának történetében. 

16Kosztolányi Dezső: Négyesy László. Új Idők, 1933. 113 -114 . Kötetben: A". D.: Egy ég alatt, 
szerk. Réz Pál, Bp., 1977. 3 9 - 4 0 . A stílusgyakorlatok továbbéléséhez vö. még: Németh László: Ho-
mályból homályba, Bp., 1977. 191. és sk. 

7 7 A vitáról vö. Bréver i. m. 
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KULCSÁR SZABÓ ERNŐ 

AZ EPIKAI JELENTÉSKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI 

- Szempontok a Tanú utáni Németh László regényeinek újraértelmezéséhez — 

I. 

Mint minden olyan szellemi-irodalmi jelenség körül, amelynek — valamely okból — 
a kortárs szemléletformákat is érintő ideológiai vonzata támad, Németh László életműve 
körül is két útja alakult ki az értelmezésnek: az egyik a hagyományátvétel (az elutasítás 
elemeitől sem mentes) kritikai formáit tárta elénk, a másik folyvást az előnyösen kon-
textuálható vonásokat igyekezett előtérbe állítani. A hatvanas évek közepe óta lényegé-
ben csak annyi változás állt be a durva osztatú paradigmában, hogy az elemzések — minő-
sítő fogalmakat keresve — közvetlenül nem a politikai ideológiai szférához folyamodnak, 
ugyanakkor az életmű kérdéseinek vizsgálata lassanként létrehozta a differenciáltabb, a 
műfaji sajátságokhoz szabott ítéletalkotás feltételeit is. Jelen dolgozat eme legáltalá-
nosabb recepciós adottságokkal szemközt Németh regényírásának azt a kulcsfontosságú 
szakaszát vizsgálja, amely közvetlenül készítette elő, illetve követte a legjelentősebb 
epikai mű, az Iszony megjelenését. E periódus középpontjában állva az Iszony Németh 
László egész szépírói világképét minősíti. Az esztétikai jelentésképzés sajátosságai alapján 
ugyanis okunk van feltételezni, hogy az egész szépírói életmű csúcsán álló alkotás lét-
értelmezése egyéb Németh-művekéhez képest általánosabb érvényű, s még inkább azt, 
hogy a Németh 1935 utáni korszakára egyetemesen jellemző alkotói világviszony ennek 
a periódusnak a legkiemelkedőbb művében tárgyiasul a leghitelesebben. 

Ami mármost közelebbről a regényíró Németh László megítélését illeti, itt is - mint 
az 1945 utánra áthúzódó jelentékeny alkotói pályák többségénél — továbbélt az értéke-
lésnek egy paradigmakettőző dilemmája. Éspedig elsősorban annak az esztétikumfelfogás-
nak az eredményeként, amely a szocialista eszmeiség és a művek poétikai világképének 
összeegyeztetésében kereste az irodalomtörténeti értékelés kritériumait. Az 1945 utáni 
Németh pályáján a marxista irodalomtörténetírás így főként a szocializmus eszmeiségé-
hez közeledő alkotói magatartás jegyeit kutatta, s az ide vezető „Versöhnung"-motívum 
ún. esztétikai útját nyomozta-szemléltette. (Jegyezzük meg: itt már távolról sem az 
elutasítás 1956 előtti hangneme, hanem inkább az életmű bizonyos szeleteinek legiti-
mációjára irányuló szándék szólama az uralkodó. Teljességgel érthető módon, hiszen 
Németh műveinek még ekkortájt is tetemes hányada volt az ilyesfajta védelmi elvre 
ráutalva . . . ) E felfogás az esztétikumnak egy amolyan közhasznúvá redukált „hegelies" 
sémájába építette bele a Tanú utáni regényeket: így vált végül az Irgalom „a szerző 
gondolatkörének és regényírói művészetének szintézisévé". 

A regénymodell alakulása ezért nem volt egykönnyen megfeleltethető az ideológiai 
fokozatosság gondolatának, hiszen Némethnek ugyan valóban az Iszony maradt a leg-
magasabbra értékelt műve, de a szocializmus vállalásának e logika szerint az Égető Eszter, 

1* 405 



de még inkább az Irgalom lehetett meggyőzőbb bizonyítéka. így azután nem csak az a rea-
lizmus-modell maradt kevéssé artikulált, amelyet az irodalomtörténet a Németh-regények 
értelmezésében érvényesíthetett, hanem még nyilvánvalóbbá lett az értékelés esztétikai 
elbizonytalanodása is. Nagyon valószínű tehát, hogy a tetemes mennyiségi növekményű 
Németh-szakirodalomban a regények poétikai vizsgálata éppen azért várat magára, mert e 
művek még ma is inkább az író eszmei fejlődésének bizonyítására, mintsem az epikus 
esztétikai értékelésre szolgálnak. 

így tulajdonképpen az a — poétikai és irodalomtörténeti szempontból nyilván-
valóan döntő — kérdés nem válaszolható meg, hogy van-e, tételezhető-e valamilyen 
regénypoétikai fordulat 1945—48 táján Németh epikájában, avagy csak később, 1957 
körül tűnnek fel a módosulás jelei. Németh 1945 utáni regényeinek epikai nyelve (ide-
értve azt a filológiai tényt, hogy az Iszony keletkezése voltaképpen áthidalja az 1945-ös 
korszakhatárt) valóban sok tekintetben más emberkép hordozója lesz, módosulnak annak 
gondolati-eszmei vonzatai is, noha e módosulások alapjául a műbeli kozmosz változatlan 
berendezkedése szolgál. Élet, sors és pálya elemi meghatározottsága is hasonlóképpen 
őrződik tovább: valamennyi lét és szerep összehangolhatóságának koordinátái közt mé-
retik meg az írói értékrendben. Az én-világ-oppozíció továbbra is a regény struktúra 
meghatározó eleme marad. De hogy mindezek ellenére lejátszódnak-e modellérvényű 
változások a látszólag homonim regénystruktúrák világában, arra a korábbi ideológiai-
eszmefejlődési nézőpontból esztétikai hitelességű választ adni semmiképp sem lehet. 
Dolgozatunk a továbbiakban azonban nem azért nem kívánja követni a Németh-epika 
adott megközelítésmódjainak (ideológiai és esztéta) paradigmáit, mintha azok eredmé-
nyeit nem tekintené irodalomtörténeti jelentőségűeknek. Épp ellenkezőleg, azok vív-
mányait felhasználva, de módszereik esztétikai csapdáit elkerülni igyekezvén próbál 
meg eleget tenni azoknak a kérdéseknek, amelyeket a Németh-epika ma okvetlenül 
másként tesz fel, mint egy-két évtizeddel ezelőtt. Azt is mondhatnánk, hogy az irodalom-
történet „valóságában" a 80-as évekre végső soron maga az életmű került át új kérdező-
horizontba. S igazából csak ebből a horizontból látható, hogy valójában nem a szocializ-
mus vállalásáig vezető út elvének revíziója a Németh-kutatás mai feladata, hanem éppen 
annak sürgető felismerése, hogy az eddigi megközelítésmódnak a regények poétikumára 
való kiterjesztése maga zárja el előlünk az epikai életmű újrafogalmazódó kérdéseit. 

Némi egyszerűsítéssel elmondható, hogy irodalomtörténetírásunk nagyjából két csa-
páson, az „ideológiain" illetve az „esztétizálón" haladva szembesült Németh regényeivel. 
Az ún. ideológiai kiindulású paradigma mindenekelőtt Béládi Miklós, az esztétikai pedig 
főként Sőtér István tanulmányaiban nyerte el legteljesebb irodalomtörténeti formáját. 
A kettő közül elsősorban az első paradigmának kellett számolnia azzal a korai marxista 
kritikai koncepcióval, amely Némethet csak egy ideológiai értelmezésű realizmuselv 
jegyében volt kész befogadni. Ebben a megközelítésben a magyar regény előtt 1945-tel 
megnyílt új, realisztikus ábrázoláslehetőségek kapnak hangsúlyt, s velük Németh alkotói 
pályája diszkontinuitásának számos mozzanata, melyek a realisztikus kibontakozással 
párhuzamosan a megbékülés, a vállalás, az igenlés eszmetartalmainak poétikai jelzéseiként 
jelennek meg. Az alkotó megítélését itt a nemzeti-társadalmi szerep morális kiteljese-
désének elve irányítja, s - az epikus értékelésében - egy legitimáló esztétikai „pragmatiz-
musé", a „szolgálatelvűség" lesz a döntő szó. 
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Míg az ideológiai paradigma a változás elvéből indult ki, s a regények sorát a szocializ-
mus vállalásáig eljutott magatartás esztétikai tárgyiasulásaiként értelmezte, az esztéta 
koncepció egy különös, ismétlő-újrakezdő kontinuitásra építette a maga elméletét. Ez a 
nézőpont úgy tekinti az 1945 utáni alkotói periódus nyitányát, hogy az voltaképpen 
Németh egykori témáinak újraírása előtt nyitott új lehetőségeket. Következésképp az 
Iszonyban sem annyira a pályafordulat, mint inkább az újrakezdés magasrendű példáját 
látja. Az ideológiai paradigmával legélesebben tehát akkor kerül szembe ez a Németh 
László-kép, amikor az életmű konstitutív tényezőinek csupán egyik csoportját tartja 
bevonhatónak az irodalomtörténeti értékelés esztétikai érvrendszerébe. E felfogásban az 
alkotó attribútumai közül nyilvánvalóan ki vannak iktatva a szerep ideológiai vonzatai, 
bizonyítékaként annak is, hogy egy tényleges esztéta koncepció a szövegek szerzőjét 
hangsúlyosan csak irodalmi-esztétikai „személyiségként" gondolhatja el. 

II. 

Az Iszony és a pályafordulat elve között nyilvánvaló összefüggések állnak fenn. Ez a 
mű ugyanis nem segít a „körképregény" vagy „monódia" dilemmájának feloldásában. így 
azután többnyire annak vagyunk tanúi, hogy a Németh-filológia maga is ellentmondá-
sokba keveredve értékeli ezt a regényt: az Iszony annak ellenére lesz a modem magyar 
epika európai rangú alkotása, hogy benne még nem születik meg a „monódia" ( tkp. a 
tudatregényi perspektíva uralta lélektani ábrázolás) és „körképregény" (tkp. az ábrázolás 
realisztikus „szélesítése") szintézise, hogy aztán majd ez a szintézis az Iszonyhoz képest 
kevésbé egyetemesnek ítélt Irgalomban mégis létrejön (!), de a mű az újabb Németh-
elemzések szerint sem tekinthető világirodalmi jelentőségűnek, pontosan arra az 
értelmezésbeli ellentmondásra világít rá, amely az egész Németh-epika recepciójának 
történetét meghatározza. 

Mindez főként arra vezethető vissza, hogy a Németh-filológia rendszerint nem esztétikai 
funkciójában értelmezte azt a különös okkazionalitást, amely úgyszólván invariáns elem-
ként vonul végig az író egész életművén. Németh ugyanis szinte minden epikai művét 
szituációs önportrénak is szánta. Persze, nem az önábrázolás denotativ igényével, hanem az 
okkazionalitásnak azzal az általánosabb elvével, amelyet Gadamer így határozott meg: 
„Az okkazionalitás azt fejezi ki, hogy a jelentés tartalmilag differenciáltabb lesz attól 
az alkalomtól, amelyre szánják, úgy, hogy többet tartalmaz, mint e nélkül az alkalom 
nélkül". (Wahrheit und Methode, Tübingen 19754 , 173. 1.) Hangsúlyoznunk kell e 
ponton azt is, hogy itt nem esztétikai pragmatizmusról, hanem ellenkezőleg, az esztétikai 
jelentés olyan alakításáról van szó, amikor a mű üzenete akkor is tartalmazza e megfejtés 
lehetőségét (alkalmiságon pl. az alkotói szituáció közvetlen, valóságos történeti vagy 
személyes feltételeire való utalást értve), ha azt a recepció nem aknázza ki. Azaz a mű 
esztétikai jelentése akkor sem szenved csorbát, ha a jelentés e vonatkozása felderítetlen 
marad. (Az Iszony kritikai fogadtatásának története jól szemlélteti azokat az ellentétes 
értelmezéseket, amelyek az okkazionális jelentéshez való viszonyuktól függően rendeződ-
nek két csoportba: a Némethet legitimáló értelmezés nem, a másik viszont hangsúlyosan 
irányul rá az okkazionális tartalomra.) 
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Az okkazionális epikai jelentésképzés Némethnél sem egyszerűen az önábrázoló szán-
dék következménye. Mögötte az író történeti, kultúrantropológiai gondolkodásának is 
jellegadó vonásai húzódnak meg. A Németh-regények legtöbb hőse mindig az élet vala-
melyik aspektusából elénk rajzolt személyiségalkatként van ábrázolva. Maga is jelöltje 
valami másnak, élete nem története folyamán töltődik fel antropológiai attribútumokkal, 
hanem mindig ilyennek komplex foglalataként lép színre a regényben. Németh ilyen 
individuumszemléletét az a kultúrtipológiai hagyomány határozta meg, amely a történe-
lem (az „idő") logikáját úgy választotta el a természeti világ (a „tér") törvényeitől, hogy 
ez előbbit nem egyszerűen folyamatos kibontakozásnak, hanem egymástól lényegében 
független, organikus fejlődésű struktúrák egymásutánjának tekintette. A spengleri kultúr-
filozófiával párhuzamos szemléletformák már a regényírói pálya kezdetén megfigyelhetők 
(kultúra és lelkiség organikus összefüggésének gondolata). Az Emberi színjátékban pl. a 
főhős jelezettségének főként a logikája az, amely a spengleri elvre emlékeztet. Az a 
lelkiség, amelyik Boda Zoltánt kora mártírjává teszi, egy elkövetkező új korszak új 
nemességének, egy itt még csak tételezett társadalmiságnak lesz individuális kifejező-
dése. A tipológiai látásmód azonban nem kötődött csupán a spengleri modellekhez: 
ahogy jelen volt Freudnál, Adlemél vagy Jungnál, éppúgy megtalálható Jaspers 1919-es 
A világnézetek tipológiája c. művében is. S a harmincas évek első felében egyre szerve-
sebben formálódik ki Németh szemléletében az az antropológiai értelmezésmód, amely 
a (reprezentatív) személyiségben egyidejűleg egy kultúra foglalatát (jelentettjét) s annak 
lényegi kifejezőjét (jelentőjét) is látja. 

Németh — a rá talán legnagyobb hatást gyakorolt - Dilthey-nél is úgy értelmezi az élet-
filozófiai indíttatásokat, hogy nem annyira a lét és a megértés történetisége közötti 
összefüggésekre összpontosít, hanem Dilthey-ben is egy nemzeti gondolkodástörténeti 
tradíció reprezentánsát, egy kultúra lelkiségének kifejeződését látja időszerűnek. A szemé-
lyiséget pedig annak mélyebb (a saját identitását is feltáró) lényegében csak valamely 
kultúrához, valamely tradícióhoz tartozó mivoltában vélte megismerhetőnek. Mindezek-
nek a regényi alakításra nézve is megvannak a poétikai konzekvenciái, amelyekkel a 
Németh-filológia láthatóan kevéssé vetett számot. Ha ugyanis a Németh-regényhősök 
erős szemantizáltságán olyan (antropológiai) karakter szerinti jelezettséget értünk, amely-
nek indoka és értékmérője a világ természetének való jobb megfelelés; hivatása pedig a 
világ ilyen rendjének helyreállítása — akkor az epikai alakok sem egy szociológiailag 
strukturált világ lehetséges értékszerepeit veszik át (mint a realista regényben, ahol 
Wellek szerint az ilyen értékstruktúra egyidejűleg jelenidejű társadalomkritikai akcen-
tusokkal társul. Ld: The Concept of Realism in Literary Scholarship, Neophilologus, 
1961. 4 - 5 . 1.), hanem aszerint helyezkednek el a szerepstruktúrában, hogy mennyiben 
alkalmasak a világ építő, alkotó értékeinek képviseletére. 

A kultúrákhoz tartozó lélektaniságot azonban nem mindig tekintette a nagy európai 
művelődéstörténeti zónák egyetemleges függvényének. Ahogyan Dilthey az életszemlélet 
és a történeti-szellemi tapasztalat hagyományvilágából - s nem a gondolkodásmód különb-
ségeiből — származtatja a világnézettípusokat, úgy Németh is a valóság elsajátításának 
történetileg kialakult közösségi szemléletformáiban látja a mentalitástípusok eredetét. 
A harmincas évek második felétől kezdve mind nagyobb figyelmet fordít a nemzeti 
kultúrtradíció ilyen értelmezésére. De az már nem annyira Dilthey-re, mint inkább 
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Ortegára vall, ahogyan „a világ természetének leginkább megfelelő" magatartáseszményt 
a szűkebb, térségi követelményrendszerrel szembesíti. Mert míg a Gyász individuumképe 
egyetemes, mítoszi jelezettség jegyében fogalmazódik meg, az Utolsó kísérletben a poéti-
kailag hasonló felépítésű fikció világban egyértelműen egy közösségi, nemzeti tradíció-
ban gyökerező szereptudatra kerülnek át az ábrázolás hangsúlyai. 

A szellem és a kultúrák ilyen jelképes személyiségminták szerinti (analóg) leírhatósága 
magyarázza, hogy a kultúr- és alkattani személyiségelv társadalmi, nemzeti jelentőségű 
minőségértékké is válhat: az antropológiai értéktartalom átvihető lesz a szociális szerepre 
is. Az Utolsó kísérlet egész koncepciója arra épül, hogy az alkathoz szabott szerep meg-
találása egyidejűleg nemzeti-közösségi jelentésűvé is válik. Nem véletlen, hogy Jó Péter 
regénybeli pályája mögött egy protestáns értelmezésű üdvözüléstörténet modellje húzódik 
meg, jelezvén, hogy itt a nemzeti történelmi tradíció formálta attribútumok kapnak 
szerepet a főhős alakjának megformálásában. A regényhős „népe lelkének médiuma", 
valamiképpen a „nemzetszemélyiség" céljainak és történelmi érdekeinek megtestesítője. 

III. 

Az Utolsó kísérlet tervrajza egyértelműen olyan látszatot kelt, mintha ebben a „vállal-
kozás-szerű" regénysorozatban Németh valóban a társadalomrajz elsődlegességére he-
lyezte volna a hangsúlyt. A „utolsó leltár", az „élő magyar lexikon", „a magyar színek 
és értékek enciklopédiája" vagy a „Noé bárkája" kifejezések mind arra utalnak, hogy 
itt valóban a „körképregény" eszméje határozta meg az előzetes alkotói elképzeléseket. 
Az elkészült kötetek regényalkati, esztétikai sajátosságai azonban számos ponton ellent 
is mondanak a realisztikus regényforma tervezetében foglalt intencióknak. Döntőnek 
az bizonyul, hogy Jó Péter nemcsak az elképzelt új magyar reformértelmiség reprezen-
tánsa, de több is annál: olyan különös szituáltságú alak, aki valójában a küldetéstudat, a 
kiválóság, az ideáknak elkötelezett személyiség mindenkori próbatételének vettetik alá, 
mégpedig az én-világ oppozíció eléggé magas általánosságfokán. 

A ciklus első két könyve — a két esztétikailag jelentékenyebbik regény — mégsem az 
ábrázolt tárgyiasság mértéke szerint tér el a Gyászban kiteljesedő modelltől; hanem a 
sorsok epikai metaforáinak intencionális különbségei okán. 

A Kocsik szeptemberben a főhős élettörténetének első „metszetét" rajzolja meg a 
hagyományosan kauzális lélektani ábrázolás eljárásaival. Ennek a megjelenítésnek az igazi 
tétje abban van, hogy sikerül-e a kisiskolás korú főhőst úgy fikcionálni a regényben, hogy 
gyermekiségét megtartva mégis magára vehesse az eszme-ember magatartásjegyeit. Németh 
itt elbeszélőhelyzet és -magatartás bizonyos fokú kettőzéséhez folyamodik: elbeszélője 
nem adja fel ugyan az auktoriális grammatikai formát, de nem foglal el maradéktalanul 
autochton elbeszélőhelyzetet sem: a mű narrációs értékrendje így nem tagadja a főhős 
értékrendjét. Az olvasó a megkettőzött elbeszélőszituáció (beszédhelyzet és magatartás 
eltérései) következtében, miközben valóságanalóg fikcióként értelmezi a történetet, a 
mű értékképzeteitől vezettetve átveszi a gyermekember kontrollált nézőpontját is, s 
eszményeivel azonosulva a minőség létért folytatott harcaként értelmezi az élettörténet 
első fejezetét. Ezt a hatásesztétikailag jól megragadható folyamatot az ábrázolás a közvet-
len poétikai alakítás szintjén adott értelmezési utasításokkal teszi egyértelművé. A sze-
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mantikai szinten viszont olyan jelentéskontextusban állítja elénk a főhőst, hogy tetteinek 
logikája pusztán a realitáselvű fikcióból csak akkor érthető meg maradéktalanul, ha alakját 
elbeszéléstörténeti sémákhoz kapcsolt hősmodellekkel társítva értelmezzük. Márpedig 
itt az individuumon túli stilizáltság jegyei annyira nyilvánvalóak, hogy Péter (a ciklus 
végére tervezett) bukásában nem az individuális értékek megsemmisülése lesz a döntő, 
nem a személyiség és a világ összebékíthetetlensége válik a végső konfliktus forrásává, 
hanem annak a közösségi ügynek az ellehetetlenülése, amelynek Jó Péter epikai reprezen-
tánsa. Hősünk, mint „népe lelkének médiuma" olyan ábrázolási perspektívában jelenik 
meg előttünk, melynek koncepciója az eposzi-népmesei hősértelmezéssel rokon. Ha köz-
vetlenül nem is eposzi elődökre, de kissé a magyar epika „mesés" küldetéssel induló 
nagy alakjaira, János vitézre, Toldi Miklósra tekint vissza. A minőség létharcának a világ-
képi értelme itt abból a poétikai mozzanatból adódik, amely esztétikailag is összhangba 
hozza lét és képesség elvét, s Péter figurájában ontikus tartalommal látja el a minőség 
fogalmát. Ez a harc nem légüres térben zajlik le, a tét nem egyszerűen a minőség realizál-
hatóságának egyetemes-etikai problémájával, hanem a magyarság sorskérdéseivel, a 
nemzeti identitás történelmi dilemmájával kapcsolódik össze. 

Az Alsóvárosi búcsú ban voltaképpen megismétlődik a Kocsik. .. formális krízis-
szerkezete: a regény nyitánya, illetve befejezése egy nagy — több apró szakaszrabomló — 
válságfolyamatot fog össze, mely csak a végkifejletben oldódik fel. A mű akciósora kevésbé 
„cselekményszerű", kevésbé irányul olyasféle cél-állapotokra, mint a Kocsik szeptember-
ben epikus folyamata. A jelenetek okozati összekapcsolásának ezért itt még nagyobb 
nyomatékkal érvényesül a vagy-vagy típusú, exklúziós formája: a szekvenciák kapcsolódás-
módját is egy merevebb, élesebben ellentétező elbeszélő grammatika szabályai határozzák 
meg. Az Alsóvárosi búcsúban ezért az elbeszélés szintagmatikus tengelyén megképződő 
metonimikusság mellett jelentős szerepet kapnak a paradigmatikus tengelyen kialakuló 
ellentétező hasonlítások, az antitetikus ismétlődés modelljei. Ilyen metaforikus variációk-
banjelennek meg előttünk azok az egymásnak ellentmondó eszmei-nevelődési programok, 
amelyeknek Péter előbb hívéül szegődik, majd felismerve elégtelenségüket, kiábrándul 
belőlük. 

Mindezzel azt is jeleztük, hogy a mű emberszemlélete nem a modern XX. századi 
epikafejlődés értelmében individuális: Jó Péter reprezentatív jellem, exponens individuali-
tás. Olyan tulajdonságjegyek sűrűsödnek össze alakjában, amelyek nem a személyiség 
egyetemes léthelyzetének (metafizikai) dimenzióit idézik fel, hanem társadalmi közeg-
ben példázzák - ahogy a ciklus eltervezte - érték, küldetés és minőségeszme aláhullását. 
Ennek az absztrakciónak az általánosságfoka azonban már olyan világkép következménye, 
amely nem a nyugat-európai polgári epika módján válaszolt a század korszakfordító élmé-
nyére. A magyar prózaírás fő vonulatai a válaszok ama formáihoz közeledtek, amelyek 
más-más módon, de a világkép szekularizációjának ellensúlyozására nemegyszer a XIX. 
század nemzeti-liberális eszmekörének hagyományait hívták segítségül. Németh László 
elsősorban azokhoz a törekvésekhez kapcsolódott, amelyek a mítosz és a teremtő hagyo-
mányrendszerként értelmezett kultúra genotipikus elveiben keresték a megrendült világ-
kép újraértelmezhetőségét. Egy-egy epikai alak ennek értelmében vállalhatta magára 
küldetésként a kollektívum bármely formájú képviseletét. A természeti világ törvényeinek 
egyetemességével szemben a történeti megvalósulás különösségét hangsúlyozó, az indi-
vidualitás történelnú meghatározottságát elismerő Dilthey hatása ezért éppúgy érezhető 
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Németh alakteremtésének koncepcióján, ahogy Jung archéélményekre alapozott elmélete 
is a kollektív tudattalanról, egyéniség- és nemzetlélektan összefüggésrendszeréről. 

Németh László regényírása legáltalánosabban a realizmus körébe tartozó epikai minő-
ségekkel határozható meg, még akkor is, ha az ő realizmuselve nem azonosítható az epikai 
realizmus egykori innotatív és különböztető ábrázolásjegyeivel. KRegényírás közben maga 
is pontosan mutatja, hogy az író a realizmust nem annak a XIX. századi sztenderdjei 
szerint tekinti „a regény sine qua non-jának". A társadalmi típustan-jelleg Némethnél nem 
irányzathoz, nem stílushoz kötött jegye a nagyepikának. Hősei szociális hovatartozása 
világosan felismerhető ugyan, de az esztétikai ábrázolás során mindig alkati, mentalitás-
beli énjüknek van elsődleges szerepe: a konfliktusoknak az alkat létjogáért vívott harca 
az egyik legfőbb forrása, a nemesebb áll mindig szemben az átlagosan többségivel, akár 
a különállás jogáért (Iszony), akár a harmóniát kereső kompromisszumért küzd (Égető 
Eszter). A Németh-regények cselekménysémáinak, epikai folyamatainak okozatrendszere 
döntően maga sem szociális meghatározottságú: a hősök, akik az inadekvát lélektani 
helyzetek feszültségeinek feloldására törekednek, voltaképpen mindig a belső indokolt-
ság logikája szerint kerülnek dinamikus cselekményhelyzetekbe, vagy éppen stagnáló, 
önismétlő mozgások kialakította szituációkba. Láttuk az elbeszélőszituáció vizsgálatánál 
azt is, hogy Németh regényeiben a mű centrális tájékozódási pontja maga is a főhős 
értékrendjének függvénye, ezért az esztétikai jelentésképzés logikája sem rokonítható 
egészében a klasszikus realizmus (fiktív elfogulatlanságot célzó, az elbeszélő-alakzatokba 
közvetlen értékmegnyilatkozást bele nem foglaló) tárgyilagosságával. A Németh-regény 
elbeszélés-centruma mindig a főhős értékvilágát tekinti orientálónak, így nem zárhatja el 
a teret a megjelenítés öntanúsító szubjektivitása elől sem. Ezért történhet meg az is, hogy 
a konvergens epikai folyamat realisztikus alakzatain belül is megerősödik — különösen 
az erős reflexív terhelésű regényekben — a paradigmatikus epikai folyamatképzés. (Nyil-
vánvalóan a realisztikus elbeszélői szintagmatika rovására.) Nem válik ugyan ettől a mű 
epikuma modem értelemben metaforikus szerveződésűvé, de okvetlenül távolodik a 
realista epikus folyamat ismert sémáitól. 

A lélektaniság — Németh számos világirodalmi tárgyú írása, a modern epikára vonat-
kozó reflexiói bizonyítják — műfaj-ontológiai jelentőséget nyer az ő regényírásában. 
De itt sem a realizmuselv egyszerű átpszichologizálásáról van szó. Németh emberlátásának 
tradicionális-protestáns eredetű egyéniségtana ugyanis a lélektaniság modernebb, jungi 
áthasonításában válik a regényhősöket karakterizáló világkép egyik sarkpontjává. A leg-
jelentősebb- regényalakok eme belső nézőpontú megformálása — a technikailag hagyo-
mányos-analitikus megoldottság ellenére — olyan koordináta-rendszer függvénye, amely-
nek a XIX. századi epika értelemszerűen még nem lehetett birtokában. A lélektaniság 
Némethnél az önmegismerés, s vele a személyiség immanens lehetőségeihez igazított élet 
megvalósításának legfőbb antropológiai funkciója. Regényeinek különösen a „görögös" 
alakjai hozzák elénk jellemükben ezzel a lélektani logikával a „lét egy-egy aspektusát". 
Az ő alakjai számára az önismeret abban az értelemben létérdekű, ahogyan azt A minőség 
forradalma c. esszé megfogalmazta. 

Kétféle hősteremtés uralkodik a Németh-epikában, melyek logikája gyakorlatilag 
azonos modellt képez. Ha regényei egyik csoportjában a hősábrázolást az archetipikai 
struktúrával létrehozott alkattani szemantizáció határozza meg, másutt — mindenek-
előtt az Utolsó kísérletben — a hasonló eljárásra épülő exponens szemantizáció elve állítja 
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elénk a központi alakot. Ilyenkor sem gyengül lényegesen az individuális jelezettség, 
de értékminőségeit valamely szűkebb értelemben vett közösség (nép, nemzet, magyar-
ság, protestáns karakter) attribútumainak átruházásából nyeri. A regénytechnikai meg-
formáltság tekintetében ez az individuális-archéelvű („a kozmosz"), illetve a kollektív-
exponenciális szemantizáció (,,a közösség") lényegében nem mutat mélyreható poétikai 
különbségeket. Az 1945 utáni Németh-regényekben itt következnek be eddig kevéssé 
vizsgált változások. 

A huszadik századi epikai újításokhoz való viszonyban Némethnek nyilvánvalóan az a 
műfajontológiai elképzelése játszik meghatározó szerepet, amely nem a szövegtér újszerű 
alakításában, hanem az alakok megformáltságában (éspedig lélektani megformáltságában) 
kereste a regény poétikai lényegét. Mélyebb, poétikai indokoltságú kapcsolódás feltehető-
leg azért nem jöhetett létre a századelő epikai újításai és Németh regényírása között, mert 
az előbbi — megkérdőjelezve a narratív séma uralmát a diszkurzív fölött (Id. Stierle: Text 
als Handlung. München 1975. 53—55. 1.) — a mű univerzumát olyan nyelvi- és szöveg-
fenomenológiai szabályoknak vetette alá, amelyektől messzemenően idegen a műalkotas 
„lényegbeli" és „érzéki" övezetre osztása. Azaz, épp ama elvi dualizmus idegen tőle, 
amellyel — a lélektaniság mellett — Németh László a maga regényeinek alapvetően realista 
karakterét magyarázta: ,,Minden nagy ábrázoló mű két rétegből áll: egy külsőből, amely 
a valóság érzését kelti fel s egy belsőből, amely az egységét." (Regényírás közben). így 
végeredményben az alkati (s nem szociológiai) indokoltságú lélektaniság, a reflexív 
értelmezésű állapotsorként tárgyiasuló epikai folyamat, valamint a kollektív jelentés-
vonzatú személyiségkép együttesen indokolja, hogy a világegész leképezését természet-
szerűen valló, a mű világát lényegi és érzéki övezetre osztó Németh-regényt — s jobb 
kifejezés híján - az intellektualizált újrealista lélektaniság epikai jelrendszerébe tartozó-
nak tekintsük. 

IV. 

Általánosságban teljes joggal elmondható, hogy Németh epikai műveinek alapkonflik-
tusa* rendre alkat (természet) és a szerep változó erőtereiben bontakoznak ki, úgy, hogy 
a tét többnyire az alkat törvényeinek elfogadtatása a világgal. 

Az Iszonyban - e konfliktus modellértékű megjelenítőjében - az epikus folyamat 
okozati kapcsolatai túlnyomórészt nem a történetdimenzióban lelhetők fel, hanem a 
visszatekintő elbeszélés terében, az egykori eseménysorral egyidejű lélektani folyamatokra 
vonatkoztatva. Az események lezárult jellege, illetve a történetet „plot"-szerűen újra-
idéző, értékelő és elemző elbeszélői tudat egyaránt növeli azt a distanciát, amely ily 
módon a mű olvasói befogadását befolyásolja: az egykori önmagát is megjelenítő és 
értelmező én-elbeszélő azzal kerül közel az auktoriális elbeszélő-szituációhoz, hogy épp az 
olvasás , jelenidejében" változtatja történetté egyetlen elhatároló esemény körülményeit. 
(Az Iszony történetének fabuláris szempontból ugyanis a gyilkosság az egyetlen indoka, 
létrehozója.) 

Voltaképpen tehát előttünk teremti meg azt a lélektani övezetbe rögzített interpretá-
ciót, mely csak a szöveg terében válik epikai értelemben vett folyamattá, elbeszéléssé. 
(A mű tehát nem élettörténet.) A befogadás ennek következtében egyszerre két, párhuza-
mosan megjelenülő dimenzió értelmezésével mehet végbe. Az olvasó olyan távlatszerke-
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zetben kell hogy elsajátítsa a történetet, amelyben a saját és a Nelli értékrendje között 
akár feszültség is keletkezhet. (Elsősorban annak az elbeszéléstechnikai eljárásnak a követ-
keztében, hogy a befogadó képzeteiben — epikailag — nem az elbeszélő én. hanem a 
szereplő-Nelli konkretizálódik.) A befogadói értékészleletét azonban főként az emlékező-
Nelli viselkedésmódja befolyásolja. Az elbeszélő ugyanis nem azonos mértékben tartja 
hatalmában az elbeszélés-dimenziókat. Az események síkján értékelés- és értelmezésmen-
tes tudósító elbeszélésformát használ, s csak a lélektani reflexiók és a tudatábrázolás 
övezetében veszi igazából birtokba a regény világot. Értékrendszere itt, az én-elbeszélés 
szűkített perspektívájában bontakozik ki. Azt is mondhatjuk, hogy az én-elbeszélő az 
érvelés-dimenzió teljes birtoklása közben szabadabb értelmezésűvé, semlegesebb poétikai 
övezetté teszi a történések dimenzióját. Minthogy az események sorát nem klasszikus 
értelemben vett történettel, hanem a lélektani-tudati reflexiók segítségével értelmezi, 
nagymértékben megengedi azt is, hogy a befogadó a saját aktivitására hagyatkozva értel-
mezze a kitöltetlen helyeket. így mindenekelőtt Takaró Sanyi indefinitív kicsengésű, de 
az eseményszint értelmezésével okvetlenül belátható tragédiáját. Azaz, ha az olvasó az 
esetek, a történések felől, s némiképp Nelli perspektívájától függetlenül értelmezi Takaró 
Sanyi életét, akkor feltétlenül más következtetésre jut(hat), mint ha azonosítja magát az 
elbeszélői nézőponttal. S az Iszony nem is követeli meg az elbeszélői nézőponttal való 
azonosulást. A regény poétikai struktúrája azzal, hogy a befogadás alternatív lehetősé-
gét fenntartja, nyitott létértelmezést foglal magában. Az értelmezési horizont nyitottságá-
hoz igen nagy mértékben járul hozzá az a tény, hogy az ábrázolás a főhős tettének meg-
ítélhetőségét nem az erkölcsi gondolkodás alapkategóriáihoz (jó-rossz), hanem a személyi-
ség létérdekű autonómiájának elvéhez köti. így viszonylagosítva azt az életideált, amelyet 
maga Németh sem affirmativ bizonyossággal, hanem mindig kétségek közepette vallott: 
melynek csak a léthez való jogát hangsúlyozta, de abszolút vagy normatív karaktert nem 
tulajdonított neki. Az Égető Eszter epikus folyamatának másfajta artikuláltsága, nem-
zedék- sőt családregényre emlékeztető jegyei feltétlenül összefüggésben állnak azzal, hogy 
az Iszony a Németh-pálya olyan fordulópontján (helyesebben: kiteljesedő pillanatában) 
keletkezett, amely a személyiségértelmezésben és az epikai intencionáltság jellegében is 
szembeötlő változásokat hozott. Kiteljesített és lezárt, újraformált és átalakított alapvető 
regényképző szubsztanciákat. Kárász Nelli a belső integritást maradéktalanul megőrző, 
a személyiség alkata és hajlama szerinti identitást fenntartó vagy kiharcoló hősök esztéti-
kailag legmeggyőzőbb, mert nyitott létértelmezéssel megteremtett modellje. De egyidejű-
leg ő az utolsó Németh-regényhős is, akit az író értékambivalencia és esztétikai poliszémia 
jegyében jelenít meg: szuverén hős marad úgy is, hogy tettében — a személyiség antro-
pológiai identitásának elve (értékpusztítás árán is) érvényt szerez magának. Az Iszony a 
szerep elvét kizárja a személyiség primer identitásának köréből. Az Iszony utáni két 
regény hőseiben azonban már a szerepazonosság kiküzdése az eszményített mozzanat, 
e figurák maguk is példaszerű, már-már transzparens magatartásideálok. A befogadói 
horizontot közvetlenebbül, egyértelműen ideált sugalmazva megszólító két regényben 
Németh a sorspéldázat eszközeihez nyúl, s az Iszonytól többé-kevésbé eltérően alkotja 
meg e művek epikumát is. Az Irgalomban inkább variáns jellegű eltérésekkel, az Égető 
Eszter ben azonban strukturálisakkal is. De mindkétszer a zárt esztétikai jelentésképzés 
affirmativ hatáselvére támaszkodva. 
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Az Égető Eszterben az epikai egységek kapcsolásmódjai feladják az Iszony vagy az 
Alsóvárosi búcsú ellentétező, merevebb, szembeállító drámaiságát: a történet folyamat-
szerűvé válik, lényegében az és-és típusú additív konjukció elve uralkodik az elbeszélésben. 
A mű jelentésszerkezetében szemmel látható ellentmondás keletkezik, elsősorban annak 
következtében, hogy a személyiség szerepregénye úgy bővül társadalomábrázoló epikai 
eljárásokkal, hogy azok szervesülésének a mű csak részben teremti meg az epikai feltéte-
leit. Eszter nem küzd Kárász Nelli módjára az alkati-antropológiai önazonosságért, de még 
a realizálható (a szerep-elvű) énért folytatott harca sem tudja állandósítani a közösségi-
emberi harmónia pillanatait. Akivívott szerepazonosság láthatólag csak az antropológiairól 
való lemondás tükrében értékelhető fel: nem az életét, hanem csak a feladatát beteljesítő 
ember eszménye formálódik meg az Égető Eszterben. Mert miközben eszménnyé maga-
sodva eleget tett a reá szabott életnek, a regény értékszerkezetében a lemondás tragiku-
mát is megtestesíti. A mű így — hősét ugyan a kollektívum felé vezetve — fenntartja az 
Iszony értékrendjét: továbbra sem látja feloldhatónak személyes sors és kollektív szerep 
ellentétét. A regény különösmód mégsem hangsúlyozza ezt az ellentmondást: utal rá, meg-
tartja, de intenciója a szerepazonosság értékei felé fordul, sors és szerep antinomikusságát 
az evangéliumi lemondás eszményítésével kísérli meg áthidalni. A jövőre vonatkoztatott 
társadalmi távlatosság képviseletét így végül olyan nőalak példája veszi át, aki ezt az 
utópisztikus közösségideált az életteljességről lemondva tudja csak szolgálni. Látható, 
hogy azt az ambivalenciát, amelyre az Iszony emberképe épült, s itt a lényegi önazonosság, 
illetve a természet ellenében mégis megalkotott szerep ellentéteként újra jelentkezett, 
Németh László nem akarta további kétértelműségében meghagyni. Döntően ennek fel-
oldását remélte a mű társadalom- és valóságreferenciájának hangsúlyos növelésétől, s a 
realisztikus epikai eszközök szélesebb körű alkalmazásától. 

A jelhasználat referenciális hangsúlyainak növekedése természetesen nem azt jelenti, 
hogy a mű világa maradéktalanul valóságanalóg berendezkedésű: sokkal inkább az egyér-
telműbben megfejthető poétikai intenció jelzése, s mint ilyen, a szerzőnek a szövegen 
kívüli világgal kapcsolatos állásfoglalás-szándékát fejezi ki. Ez az ábrázoláselv és alkotói 
szándék az Irgalomban is jelen van, úgy, hogy a regény szinte tematizálja a Németh 
László-i értékeszmény átalakulását. Nem gyökeres változását természetesen, hanem az 
értékrend olyan átigazítását, amely lehetővé teszi sors és szerep ellentmondásainak kari-
tatív feloldhatóságát. Itt is megszűnik az antropológiai énazonosság elsődlegessége, de a 
személyiség szerepazonosságának elve sem válik abszolúttá: a regény amolyan dualisztikus, 
két elem belső egyensúlyára épülő szubsztanciaként állítja elénk az emberi lényeget. így 
oldódik fel az Égető Eszter epikai elégikussága is az Irgalom nagyszabású példázatában, 
melynek alapszólama most épp a drámai értékátrendeződés következtében távolodik 
az egyértelműen elbeszélt élettörténet realisztikumától. Az epikai egységek itt Kertész 
Ágnes döntéseinek zártabb jelentéstani sorát rajzolják elő, nem az Égető Eszter, hanem 
inkább az Iszony -típusú elbeszélő-grammatika exklúziós formáját részesítve újra előnyben. 

Az emberi élet epikailag artikulált értelmezése során az Irgalom világképében a nor-
mák abszolút jellegével szemközt relativáló értékkiegyenlítődés jön létre. A regény centru-
mában létrehozott új értékvilág ismét jövőbe utaló, a példát életelvvé általánosító struk-
túra. Erre vall a történet csúcspont utáni fázisainak erős allegorizáltsága. A közösség 
újraformálódásának epikai megjelenítése a realista fikció törvényei szerint válik alkalmassá 
allegorikus jelentéstávlat felidézésére. Az Irgalom szemantikai struktúrája abban emlékez-
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tet leginkább az Égető Eszterére, hogy hasonlóképp megnöveli a referenciális jelhasználat 
funkcióját, s a regényjelentés a mű értékeszményeinek társadalmi allegorizálásával törek-
szik követhető szociális magatartásminták megfogalmazására. Az énazonosság újrafogal-
mazása és a társadalmi vonatkozású parabolikum a mű jelképes döntés-aktusában (Halmi 
férjül választása) formálisan szervesül egymással: ez a karitatív tartalmú zárlat ismét kettős 
értelmezésre ad lehetőséget, de nem az esztétikai jelentés nyitottsága, hanem a szeman-
tikai képlet kettősen (de külön-külön) zárt allegorikussága következtében. A referenciális 
jelhasználat uralma megengedi a szemantikai tartalmak értelmezői szembeállítását is. 
Annak ellenére, hogy azokat a regényi intenció egymást egyértelműen erősítő, affirmativ 
tartalmaknak gondolta el. 

V. 

Németh regényeinek különös, tanúsító-felelő modális ,logikájából" rendszerint az 
alkotói én szerepértelmezését éppen megkérdőjelező (külső) szituációkra lehet vissza-
következtetni. Szerző és műve ilyen hangsúlyos összekapcsolásának számos jegye szövi át 
regényei jelentésrétegeit — egészen az alterego megjelenéséig. Döntő jelentőségű, hogy 
az okkazionális jelentésképzésnek ez a módja — az Iszonnyal bezárólag — mindig a 
személyiség antropológiai identitásának elsődlegességére irányult (kollektív vagy „arche-
tipikai" szimbolizáció). Felmerül így a kérdés, hogy az okkazionális jelentésképzés módo-
sulása vajon együtt jár-e az esztétikai jelentésegész átformálódásával is. (Az okkazionális 
jelentés ugyanis az Iszonnyal bezárólag rendre járulékos jelentőségű volt.) Itt abból kell 
kiindulnunk, hogy míg az Iszony a befogadhatóságnak olyan feltételeit teremti meg, 
amelyek a mű létrehozta referenciák szabályai szerint engedik csak meg a nyitott jelen-
tés valóságra-vonatkoztatását — addig a másik két regény a recepciós helyzet adottságai 
felől is kielégítően értelmezhető: zárt jelentésképzésük a jelrendszeren kívüli feltételeket 
fogadja el az ábrázolás belső horizontjának meghatározójául. Az a tény, hogy az Irgalom 
személyiségképe megpróbálja feloldani az antropológiai és a szerepelvű önazonosság (az 
Iszonyban még kizárásosnak ábrázolt) ellentmondásait, arra vall, hogy a jelentésképzés 
okkazionális formája nagymértékben befolyásolja az esztétikait. Az elbeszélés poétikai 
jelrendszerének elvontabb létértelmezése szerint az önmagát a (másodlagos) szerepiden-
titásban megteremtő emberi szubsztancia mégsem kerül az értékek abszolút centrumába: 
ellenimpulzusként mindig visszamarad az elsődleges, az alkati-antropológiai önazonosság 
értékformáinak valamilyen jelzése is. Ez a mozzanat az Égető Eszterben is, az Irgalomban 
is a poétikai alakítás és az epikai intenció közötti feszültségekben mutatkozik meg. 

Úgy is mondhatnánk tehát, hogy az Égető Eszter és az Irgalom egyaránt azért válik 
a zártabb, allegorizáló jelentésképzés példájává, mert az elbeszélő intenció eldöntöttként 
akarja megjeleníteni azt a létdilemmát, amelynek feszültségei — a regénynyelv modális 
poétikai jelzései szerint — még nem oltódtak ki a művet létrehozó világképben. Annak 
ellenére azonban, hogy az okkazionális jelentés az Iszony után az esztétikai jelentés 
egész belső szerkezetében követel helyet magának, az alkotói világképnek gyökeres 
változásairól nem beszélhetünk. Feltétlenül érzékelhető benne az akart és az adott konf-
liktusa, mindenekelőtt annak következtében, hogy az Iszonyhoz képest az alkotói 
szituáció és maga a kollektív (nemzeti) lét is másfajta perspektívába került át. Az epikai 
intenció Némethnél nyilvánvalóan ezért fordul a lehetséges, a betölthető, a vállalható sze-
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rep identitásképző lehetőségei felé, s ad fel sokat a korábbi, az elsődlegesnek tekintett 
antropológiai identitás elvéből. A világkép állandói mellett ezért tűnnek fel ellentétes 
szemléleti elemek is. Ezek alkalmilag valóban megkérdőjelezték a világkép egyes struk-
túrapontjait, de alapjait - s az ábrázolás poétikai kompromisszumai itt ugyanúgy bizo-
nyító erejűek — át nem formálták. Nehéz tehát egyértelműen megmondani, fordulópont 
vagy a kontinuitás jelzése-e az Iszony - művészileg minden bizonnyal legmeggyőzőbb — 
létértelmezése Németh pályáján. Bizonyos azonban, hogy e művet — a nyitott esztétikai 
jelentésképzés és a polivalens személyiséglátás magasrendű példájaként - mindenek-
előtt az írói pálya kiteljesedéseként, csúcspontjaként kell értelmeznünk. Másodsorban 
viszont ama kontinuitás bizonyítékának is tekinthető, amelyet az epikai világképzés 
szerkezetében, a központi hős világhoz való viszonyában és a személyiség ontológiai-
antropológiai ábrázolásszempontjainak hasonlóságában az Égető Eszter és az Irgalom 
is felmutat, még ha intencióik eltérnek is az Iszonyétól. Bizonyos esztétikai értékcsökke-
nésüknek épp az a tény az oka, hogy világkép és epikum között ez az ellentmondás 
egyáltalán létrejöhetett. 
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CS. VARGA ISTVÁN 

AZ ESZMEKATEDRÁLIS KORONÁZÓ REGÉNYE: IRGALOM* 

A Télemakhosztól az Irgalomig 

Németh László életét átfogó, életművét művészien összegező regény az Irgalom. 
Anyaga, formavilága, életlátása szerint is az egész pálya tanulságait gyűjti egybe össze-
gező érvénnyel. Legnagyobb hozadéka az életeszme újdonsága.1 Keletkezéstörténete „a 
fényrejutás keresgélésétől a fénytől megválás búcsúszaváig"2 íveli át Németh életének 
égöveit. A teljességre törekvő nagyregényt a szintézis írói szándéka3 rendezte végső 
formába. A Németh Faustjának is nevezett4 Irgalom nyitány és végpont, program és 
tanulság szintézise: „Az életmű, az írói pálya mikrokozmosza, egyetlen dallamra föl-
hangolt orgona."s Világfelfogást, eszméket, pedagógiát összegező, létértelmező szin-
tézis. Mondták életre vezérlő kalauznak,6 beváltott adósságtörlesztésnek is, amelyben a 
tervhalmozó méltósága igazolódott. A pályaösszegező mű a tanítás hangsúlyával írt 
szellemi végrendelet,7 

Németh az Emberi színjáték eszménykereső legendájától, a modern „szent" mítosz-
kísérletétől jut el az Irgalom logoszáig. Az író emberiszonyának végső kiírása, legyőzése, 
az ember és világ belátással ellenpontozott ítélő ábrázolása ez a regény. írója a valóság 
egyetemes és mindent átfogó dimenzióiban képes gondolkodni, mélységeket és magas-
ságokat bejárni. Némethet teória és praxis, elmélet és élet viszonya, a helyes élet- és 
létmodell, az idea-ember lehetőségei foglalkoztatják. A ráció hatalmában hisz, de egy 
tágabb antropológiai elvet követ. Nem elégíti ki a hegeli felelet, amely szerint az ember: 
amit értelmének és eszének erejével teljesíteni tud. A kanti kérdéskört kutatja: mit 
tudhat az ember, mit kell tennie, remélnie, vagyis: mi az ember? 

A foganás 1921/22-re juttat vissza. A megírás állomásai a pálya fordulóihoz kötőd-
nek.8 A verses drámák közt felmagzó történet 1926 januárjában Télemakhosz címen 
novellatémaként fogalmazódik meg. A fiatal író valóban „szélesebben" kezelte a tár-
gyat, mint a Horváthné meghalban, és tréfálkozása kegyetlen és „van az egészben 

"Részlet egy nagyobb tanulmányból. 
1 Béládi Miklós: Vázlatok a mai magyar regényró'l. Élő irodalom. Bp., 1969. 403. 

— *N. L.: Irgalom. BD., 1965. 6 
3Juhász Mária: A valóság és ami fölötte van. Kortárs, 1965. 9. sz. 1477-1483 . 
*Cs. Szabó László és Domokos Mátyás is Németh Faustjának nevezi az Irgalmat. [Vö.: Domokos 

Mátyás: Németh László utolsó kísérlete. (Az Irgalomról) Tiszatáj, 1975. 5. sz. 81.] 
5Grezsa Ferenc: Az Irgalom történeti rétegei. Életünk, 1981. 4. sz. 381. 
Чтге László: Gondolatok az Irgalom értelmezéséhez. Tiszatáj, 1975. 6. sz. 81. 
1 Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. Bp. 1982 .551 . 
* Grezsa Ferenc: uo. 
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valami exhibicionizmus".9 A 30-as évek elején érik regénycsírává a novellatéma és válik 
férfihőse lányalakká. Az első szövegváltozat 1932 tavaszán készül a Gyász, a Bodnámc 
és a Tanú hármas lombsátra alatt. Az életrajzi hátteret a Magam helyett ben találjuk meg. 
Az önéletírás megszakad, mert élményanyaga a regénybe áramlik át. A görög hatással 
telítődött első rész elpusztult Buda ostromakor. 

1957-ben meghalt Németh anyja, felhasználhatóvá vált az apa, Németh József nap-
lója. A regényírásra az Égető Eszter sikere is bátorítja. Kiteljesedik az írói célkitűzést 
megőrző regényterv: 1957/58 telén és tavaszán kerül a műbe az apa visszaköltözése és 
az anya iránti megenyhülés jelenetsora. Az Irgalom keletkezéstörténete folyamatában 
mutatja azokat a személyi és történelmi nehézségeket, amelyek az egyes regényeknél 
külön-külön jelentkeztek. Az Emberi színjáték írásakor Németh tüdőbetegsége tört ki, a 
Gyász geneziséhez első kislányuk halála szolgáltatta a szomorú lélekállapotot. Az 
Iszony írása a megrendelő, Móricz halálával szakad meg. Az Utolsó kísérlet alá a törté-
nelem húz vonalat, az Égető Eszter megírása és megjelenése közé a dogmatizmus idő-
szaka iktat be cezúrát a „Gályapadból laboratóriumot" teremtő író munkásságába. 
1964 folyamán elkészült „az Irgalom: a négy nőszobor közül Medici-kápolnám leghaj-
nalibb alakja"10 — állapítja meg az író. A befejezést sarkalló múzsa: a hipertónia. A 
két záró fejezet, a tükrösi lakodalom, a Vetésivel való szakítás, a Halmi melletti döntés 
és a finálé ekkor, a gyógyulás időszakában íródott. 

A Horváthné meghal ellendarabjának szánt Télemakhoszban még nem érződik a 
gide-i és prousti inspiráció. Ábrázolásmódja, stílusa hagyományosabb, lélekábrázolása 
kevésbé árnyalt, tömbszerűbb, időszemlélete egysíkúbb. A harmadik személyű elbe-
szélés vallomásérvényűen személyes és önéletrajzi fogantatású. A Mezőföldi novellák 
emberfaunáját tipológiai szempontból is gazdagítja a Télemakhosz. A novella „antropo-
lógiájában" Grezsa Ferenc az Erzsébet-nap Jóska bácsijának, a Nagy Család Szilasijának, 
az Utazás Karádijának előképét látja, az Iszony Takaró Sanyi — Bodolai Ferkó alakket-
tősének, valamint az Irgalom Laczkovics-Vetési szerepkettősének előfutáijait és az 
Égető Eszterben kibomló „őrültség és belátás" párharcát is érzékeli.11 

A főhős, Pali látószöge éppúgy meghatározza az ábrázolás nézőpontját, mint Kertész 
Ágnesé az Irgalomban a harmadik személyű elbeszélés ellenére is. A férfihős „egy 
kevésbé ellenálló Pénelopé" mellett nem annyira a várakozás, mint a csalódás élményét 
éli át. ötfelvonásos drámájában az eredeti mítosz csak a képzelethez szolgál párhuzam-
ként, a valóság ennek az ellenpontja. A novella az elképzelt csúcspont helyett a mély-
pont felé halad: Pali lelkével írott művének felolvasását az apa hortyogása szakítja 
félbe. 

A Télemakhoszből az Irgalomba átkerült: Kertész János megérkezése a fogságból és 
a pályaudvari fogadás Huszár miniszter beszédével. A novella írója élesen, merev irá-
nyultsággal rajzolja az alakokat. A regény elmélyíti az alak- és jellemrajzot, a lélekábrá-
zolást, rétegezi az eszmeiséget, árnyalja az elbeszélésmódot. A főhős Télemakhosz című 
drámája elmarad a regény végső változatában, de jelképes, előreutaló mozzanatként 
megjelenik Halmi Feri is a pályaudvari fogadáson. A novellában lehetőségként meglévő 

'Vö. N. L.: Ember és szerep. Kecskemét, 1934. 21. 
1 0N. L.: Negyven év. Horváthné meghal. Gyász. Bp., 1969. 65. 
11 Grezsa Ferenc: uo. 3 8 1 - 3 8 2 . 
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eszmei mondanivalóból kiteljesedik az adás, a másokért élésben önmagát kibontó élet-
eszmény, az ítélőerő és a megértés egyeztethetősége. A sorsának alakulását a külső 
eseményektől váró novellahős szelídebb létmeghatározottságban, nőalakban él tovább a 
regényben. Az eszményítő csodálat készségét a helyes helyzetértékelés nyomán felváltja 
az autonóm személyiség jogának és az igazi belátásnak, a megértő irgalomnak az élet-
ben, magatartásban történő megvalósítása. Az erkölcsi szigor belátássá érik az emberi 
elidegenedés ellenszerét az „irgalomban" felmutató regényben. A hősnő nem önmagá-
ban, hanem másokhoz való viszonyában is megvalósítja, kifejti „önértékét". Az egymás 
mellé rendelt emberek közt nyílik a kölcsönösen gazdagító emberi kapcsolatok 
gazdagsága. 

A regény címének értelmezése szükségessé tesz egy rövid fogalomtörténeti összege-
zést. Az irgalom a görög eleos, a héber hèsèd magyar ikerpálja. Fogalmi meghatározás, 
de még körülhatárolhatósága is rendkívül nehéz. Az irgalom fogalomkörét a magyar 
nyelvben található szinonimák felsorolása sem pontosítja, inkább csak tágítja: gyöngéd-
ség, szánakozás, részvét, könyörület, jóság, sőt bizonyos fokig a szeretet és a kegyelem 
is ide vonható. A képzett alak, az irgalmasság ószövetségi értelemben „anyáskodónak 
lenni", ,Jehajolni" alapjelentésű. Az újszövetségi szóhasználatban és a történeti réteg-
ződés során újabb jelentéstartományokkal bővült az irgalom fogalmi holdudvara. A 
részvét és a megbocsátás mellett fontos mozzanattá vált a hűség: az egyik ember ösz-
tönös ragaszkodása a másikhoz. A konkrét és gazdag jelentést a részvétet bizonyító 
cselekedetben, magatartásban végtelen megnyilvánulási forma jellemzi. Az irgalmas-
ságnak része a pietás, amely két embert egyesít és a hűséget foglalja magában tartalmi 
ismérvként.12 Az emberi ön- és valóságismeret, a tapasztalat eredményeképpen a fel-
ismerés és a belátás révén jön létre az irgalmasság érzése. Magasabb fokon már nemcsak 
az ösztönös jóság visszhangja az irgalmasság, hanem az akart és vállalt tudatos jóság 
megvalósítása: megfelelés egy belső kötelességnek és önmagunkhoz való hűségnek. Az 
irgalom különbözik a caritastól, amely vágyat is jelent és benne a végső cél a lelki élet 
központja. A cupiditas önmagát teszi meg központnak, az alázatosság helyett a kevély-
ség lesz az úr, az ember szellemi és érzelmi erőivel önmaga felé gravitál, nem a transz-
cendencia irányába vonzódik. 

Ha a szeretet hármas fokának1 3 tekintjük az erosz, a philia és az agapé fogalom-
körét, akkor a Németh László-i irgalom mindhármat meghaladó új minőséget jelöl. 

1 2 V ö . : A bibliában Jézus megkövetelte „tökéletesség" az irgalmasság kötelességében áll: „Legye-
tek irgalmasok . . . mint a ti Atyátok irgalmas" (Mt. 5, 48; és LK. 6, 36.) Az irgalom jelentőségét 
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ez a mennyekbe való bejutás lényeges feltétele. Az irgalmas 
ember a rászoruló istápolója, bensőséges irgalmü és erős hűségű cselekedeteiben és magatartásában. 

I 3 V ö . Lötz, J. В.: Die drei Stufen der Liebe. Eros, Philia, Agape. Knecht, Frankfurt (Main, 
1971. 62 -63 . ) . 
A szeretet természetébe mélyre hatoló ószövetségi zsidóság a felebarát szeretetébe belefoglalta a 
zsidó ellenfélt is, sőt a pogány ellenséget is, így a szeretet egyetemesebbé lett . . . 

Az irgalomhoz szorosan kötődő egyházi, vallási kifejezés a kegyelem, amely nem rombolja, 
hanem tökéletesebbé teszi az emberit. A kegyelem görögül „charis". Jelentése eredetileg: báj, 
kegyesség, jóindulat, hála, adomány. Tehát lényegileg tart összefüggést az irgalmassággal. A keresz-
tények az életet átalakító élményt nevezték „charis tou Theou"-nak, „az Isten kegyelmé"-nek. Pál 
apostol leveleiben, az Apostolok Cselekedetei könyvében fordul elő ez a kifejezés. Alapvető jelentése: 
Isten irgalmas szeretete. Ez a kegyelem személyes elhatározás, választás eredménye is . . . 
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Alapvetően az erosz határozza meg az Iszonyban Takaró Sanyi birtokolni akaró szerel-
mét Nelli iránt. [A különbség is jelentős: az eroszban több a platóni szépségvágy, mint 
a freudi libidó, Takaró Sanyi szerelmében pedig fordított az arány!] Az Égető Esz-
terben és az Irgalomban a szeretet fogalma az egoizmus ellentéte. Az Iszony Nellijének 
értelmezésében a szerelem integrálja és szublimálja az érzéki vágyat és túlmutat a 
puszta birtokláson. Közel áll az augusztinuszi „amo volo ut sis" elvhez, amelyet Hei-
degger így idéz a maga felfogásának értelmezésekor: „A szeretet mély jelentése ez: 
létezni-engedni (Sein-lassen)" Az Arisztotelész által alapfogalommá tett baráti szeretet, 
a philia14 ritkán jelentkezik Németh regényeiben. A barátság erényét a mások iránti 
szeretetben hiába keresi az Emberi színjáték főhőse, valamint a Gyász és az Iszony 
hősnője. Az Irgalom Kertész Ágnese nemcsak a szeretet harmadik fokára küzdi fel 
magát, az evilági, profán értelemben vett agapéig, hanem meg is haladja azt. Megvaló-
sítja magában és környezetében mindazt, amit az agapé csak isteni kegyelemből volt 
képes: a szeretet ajándékozó jóságát, létben tartó és létet adó teremtő hatalmát. 
Németh hősnője nem a nietzschei értelemben vett mítoszfosztó és mítoszteremtő 
Emberfeletti alak a kétségtelenül meglévő erős egyéniségtudat ellenére sem. De nem is a 
keresztény szeretet elernyesztő példáját képviseli, hanem egy új szeretet-minőséget: a 
Németh László-i irgalom-tant. A regény eszményteremtésének mélyén a madáchi kérdés 
húzódik végig: hogyan lehet Isten nélkül célt és értelmet adni az egyéni életnek, sze-
retni az embereket és megőrizni önmagunk értékeit. Camus szavaival szólva: hogyan 
lehetünk szentek kegyelem nélkül? Németh szekularizálta, evilágivá tette, új jelentés-
síkkal gazdagította a bibliai-egyházi irgalom fogalmát. 

Az Irgalom írója aprólékos leírással teremt sajátos tárgyiasságot, s kis dolgoktól nyit 
távlatokat.15 Szintetizálja a társadalmi, a történelmi és a lélektani regény vívmányait. A 
20-as évek magyar paraszti, úri, kispolgári, középosztálybeli, értelmiségi rétegeinek 
művészi „regényenciklopédiája" az Irgalom. A tágas korképben az értelmiségi létből a 
mélység, a szegénység világába is nyílik kilátás. Németh „az erkölcsi problémák fény-
törésében mutatja be a társadalmi folyamatokat. A regény redukált világában a törté-
nelmi elkötelezettség válasza is ott rejtezik" Ágnes és Feri kapcsolatában.16 

A párhuzamos lépcsőzetességgel szerkesztett regény hossztengelyében Kertész Ágnes 
áll. A harmadik személyű írói elbeszélést Ágnes nézőpontja, szemlélete határozza meg. 
Összekötő alak a Kertész—Kertészné-Laczkovics szerelmi háromszögben és a Mária 
-Vetési-Halmi jellemhármas közt is. A központi alak értelmezése döntő fontosságú, de 
nem szabad mellőzni az elemzés során a többi szereplőt sem. Létmodellek megtestesí-
tői, eszmék életszerű hordozói a mellékalakok17 is: Mária, Bölcskeyné sorsa egy-egy 
miniatűr dráma. Az ő sorsalákulásuk tragédiájuk Ágnes nézeteire, magatartására, viszo-
nyulására is kihat. A mellékszereplők sorsával az ellenpontozott szerkezetű regényben 
Ágnes útját, jellemfejlődését erős fényben mutatja az író. 

1 4 V ö . Arisztotelész: Nikomachoszi etika, 8. fejezetében olvashatjuk: „Tökéletes az erkölcsileg jó 
és az erényben egymáshoz hasonló emberek barátsága" (1156 b). 

1 5 Vö. Béládi Miklós: Vázlatok a mai magyar regényről. Élő irodalom. Bp., 1969. 402. 
16 Greisa Ferenc: uo. 
17Imre László: Gondolatok az Irgalom értelmezéséhez, Tiszatáj, 1975. 6. sz. 87. A társadalmi-

lélektani és mítoszi sík mellé felveszi még a politikai-ideológiai síkot is. 
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Joggal nevezi Béládi Miklós az Irgalmat „ellen-Iszony"-nak. Ágnest is világidegenség, 
magány veszi körül, mint Kárász Nellit vagy a Gyász hősnőjét. Az író azonban már 
nem szűkítő emberábrázolást alkalmaz, hősének táguló tudati övezeteire, cselekedete-
inek növekvő hatósugarára figyel. Ma már nem tartjuk szervi hibának, amit Németh 
fogyatékosságnak rótt fel: „a regényből kinövő szobor méretre, tartalomra is nagyobb 
lett" a tervezettnél. Inkább az utolsó fejezetek teijedelmét érezzük a többi részhez 
viszonyítva hosszabbnak, de az arányeltolódás ellenére sem hosszadalmasnak. Súlyos, 
belső élmények rejlenek az önéletrajzi fogantatású eseménysorok mélyén, ezért is alkal-
masak nagy gondolatok hiteles ábrázolására, érzékeltetésére. 

Az Irgalomban benne van az Iszony normakereső szenvedélyére adott válasz, az 
Égető Eszter édenalapító terve, a Nagy Család közösségteremtő etikája. Együttesen 
fontos az Irgalom szintézisében minden egyes részletmozzanat, hiszen kiszakítva bár-
melyiket is az egészből, torz és igaztalan értelmezést kapunk. Míg az Iszony emlékező 
monológregény formájában tárja fel a hősnő tudatának „geológiai mélyrétegeit", addig 
az Irgalom írója ábrázolja a kor szellemi, társadalmi képét is, miközben regénye a 
hősnő lelki-szellemi mozgásirányát követi és megőrzi az Iszony monologikus ívének fő 
tendenciáját. 

Az Irgalom a Németh László-i regénystruktúra összetettségét példázza. Regényfor-
mája szervesen kötődik a Gyász és az Iszony regénymodelljéhez, de felhasználja már az 
Égető Eszter kompozíciójának és ábrázolásmódjának tanulságait is. A társadalmi, a 
lélektani és a mítoszi síkon túl erőteljes benne a történeti jelleg. Magába olvasztja a 
történelmi regény hasznosítható hozadékát, kitágítja a többdimenziós Németh László-i 
regény övezeteit. 

A Németh-drámákban is a változatok gazdagságát figyelhetjük meg: jól elkülöníthető 
köztük tipológiai szempontból a történelmi és a társadalmi típus. Németh regényei közt 
nem lehet történelmi és társadalmi regényt elkülöníteni, bennük a történetiség nem 
típusalkotó jelentőségű, de az egyes regények mégis a történetiség szempontjából is 
elemezhetők. [Éppen a történeti jelleg tudatosítása kínál újabb lehetőségeket a kutatók 
számára.] Az Irgalom történetfilozófiai regény; dantei típusú alkotás. Nemcsak regény-
formában, de eszmei célkitűzésben is rímel a pályakezdés regényével: az Emberi szín-
játékkal, amelynek írói és eszmei szempontból is minőségi meghaladását jelenti. Benne 
nemcsak a hősnőnek, de az írónak is a belső fejlődéstörténetét kapjuk prózai elemzés-
formában. 

Az Irgalom а dezillúziótól vezet a cselekvő és életigenlő vállalásig, az igazságtevő 
kérlelhetetlenségtől a megértő humánumig, az irgalom-elv ig. Az író képes benne az 
egyéni sorsalakulásokon át a magyar értelmiség útját a liberalizmustól a szocializmusig 
követni. A regény átfogja Németh László írói és eszmei fejlődésének minden stádiumát: 
nemcsak keletkezéstörténete, hanem belső, eszmei-ideológiai érlelődése is a foganás 
időszakától (a Készülődés korától), az egyszemélyes sors és magatartás folyóiratán, a 
Tanún át, a háború alatti veszélytudat fokozatain keresztül a vásárhelyi korszak egyen-
súlyt teremtő élményvilágáig és a sajkódi certosa életútösszegező periódusáig. 
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Kertész Ágnes — az ,,idea-ember megvalósulása 

Csatakos őszi estén, katonaposztóból varrott kabátban jelenik meg Kertész Ágnes az 
Üllői úti fák, ívlámpák alatt, miközben barátnője az ő „frissebb, szabatosabb" lépteihez 
igazítja „dereglyeimbolygását". Ágnes abban a gyönyörű korban van, mint a Villám-
fénynél Satája: „a szépség már kialakult, a lélek azonban még nem kelt fel mögötte". 
Németh ebben a „napfelkelte előtti csendben" ábrázolja Ágnes lelki-szellemi fejlődését, 
az ősztől őszig tartó 10 hónapba sűrített évtizednyi fejlődést. Eszményítő és eszményí-
tett alak Ágnes, akinek „irgalomra beérő szíve a rászorulók felé hajlik" a kétféle világ-
nézetet sűrítő két férfi közt. Irtózik a „világpiszoktól", abszolút normákat követ, kez-
detben mereven elutasít és tagad. Később tudatosan alakítja önmagát és környezetét a 
másokkal való dialógusban. 

A megértés első nagy próbáján felismeri: a megpróbáltatásokból újabbakba érkező 
apát őneki kell szeretetével, csendes segítőkészségével visszasegíteni az életbe. A bál-
ványként hazavárt romembert mindenütt „részvét, mosolyba oldott szánalom" fogadja. 
Ágnes tudja, a teljes gyógyuláshoz időre és sok kedvező feltételre van szükség, nem 
pedig újabb izgalmakra. Anyjában is az egykori önkéntes betegápoló lelkiismeretét 
akarja felkelteni. Megtapasztalja, mekkora hatalom a szeretet, a másokért vállalt odaadó 
munka, a konkrét tettekben és magatartásban kifejeződő cselekvő részvét. 

Ágnes a civilizáció embere, „az ész és szív", az értelmi és érzelmi tudás egységét, 
egyensúlyát teremti meg. Az egyesítés a személyes én hangsúlyával írt regény rendező 
elve. Ágnes kifejlődő életet él az individuum szempontjából is. Kételyeket leküzdve jut 
el a konkrét, történelmileg adott világ tökéletesítésének és az öntökéletesítésnek a tuda-
táig és vállalásáig. Pozitív szépséget testesít meg: önmagát kibontva a világért munkál-
kodik. önkeresése a tanítás hangsúlyával fokozódik önteremtéssé. így válik a regény 
tézisregénnyé, a tanítás, a létmodell-keresés remekművévé. 

A szolgálatban, az irgalom gyakorlásában sem fogadja el azonban a vallási irgalmat, 
amely a bűnöst is igazzá teszi az isteni igazságosság értelmében. Az emberi irgalmasság 
Ágnesnél nem az érzelmek, hanem a konkrét cselekvés és magatartás síkján alakult ki. 
Ez teszi értékessé és hitelessé elveit. Az irgalom életelve a hősnő elkötelezettségében, az 
elesettekkel való szolidaritásában, az anyja iránti „megértés"-ben is realizálódik. Nem 
adomány, hanem szerzett, gyakorlással elsajátított erény Ágnes szeretetben fogant 
irgalom-elve. 

Ágnes konkrét társadalmi realitásban él és szolgálatot teljesít. A szolga és szolgálat a 
latin vulgátában ministerium, a héberben mesaret, a görögben diakonos és diakonia. 
Szekularizált értelemben használjuk a szolgálat kifejezést. Éppen Vetésivel szemben 
nagy a veszélye, hogy Ágnes szolgálata kiszolgálássá válik, amely a testi-lelki leigázott-
ság állapotát vonná maga után. A szolgálat becsülő, tisztelő változatát vállalva, embere-
ket szolgálva végez Ágnes magasztos feladatot. Szolgálatának a szeretet és a tudatos 
vállalás adja a méltóságát. Nem magát akaija kiszolgáltatni, ő szolgál másokat: apját, 
anyját, a betegeket. A közösségben érzi a szolgálat nagyságát. A szeretetből fakad szol-
gálatának kötelessége, a szegények, az elesettek tekintetbe vételéből. Indítéka nem 
egyszerűen természetes szolidaritás, hanem evilági értelmű, „üdvös" cselekedet. 

A személyiség-ontológia szervesen kapcsolódik az ember önmegvalósításához. Ágnes 
nem fojtja el, hanem felszabadítja szociális érzékét. Tettei önelhatározást és helyes 
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önmeghatározást tükröznek. Választása, döntése értékek ismeretében történik, a motí-
vumok megfontolásából ered és felelősség nyilvánul meg bennük. Önelhatározásai az 
egész személyiséget tükrözik, az egész emberi szabadságról tanúskodnak, nemcsak az 
akarat szabadságáról, amelyen át megnyilvánulnak. Akarata aktívan irányul környeze-
tére. Vetési célrairányultságával szemben nála önelhatározás van a „növényi", a szellemi 
létmódnak megfelelően, önmagáról is úgy képes dönteni, hogy nem mond le a válasz-
tott és vállalt érték iránti önelhatározásról. 

Ágnesnek megvan a Kárász Nellit jellemző sajátossága: az önbirtoklás és önellenőrzés 
mint az emberi önmeghatározás ismérve. A különbség mégis lényegi köztük, mert 
Ágnes képes az elfogadásra is. Az önmagáról hozott döntést akaratával teszi teljessé. Őt 
nem választják, ő maga dönt és választ. Másoknak is képes bebizonyítani, hogy rendel-
kezik önmagával. Az önbirtoklás és önellenőrzés jogát képes kinyilvánítani és érvényesí-
teni. A személyiség dinamikus felépítése a maga egységében és teljességében figyelhető 
meg Ágnesben, testi-lelki beérésében. Benne a két „tüköijellem", 1 8 Kárász Nelli és 
Égető Eszter tulajdonságai egyesülnek „algebrai szinten". Az értelmi felismerés és racio-
nális belátás egyben meghaladása is az alkati öntörvényűséget követő hősöknek, így 
Égető Eszter léte egész szenvedélyének is. Ezért árad az Irgalom hősnőjéből — a háború 
előtti és alatti szörnyeteg- és exodusz-hősökkel ellentétben — az értelmes cselekvés 
derűje bensőséges katarzisként az emberi és nemzeti végzet ellenében is. 

Vetési „ragadozói" természete, hódító, parádézó, folyton imponálni akaró célra-
törése, voluntarizmusa korlátozná Ágnes tevékenységi területét, illetékességét és ön-
törvényűségét. Ágnes az erkölcs és az egyéni boldogság összefüggésének alapját Vetési-
nél nem látja biztosítva. Tudja, hogy a dolgok autonómiája lényegükből fakad, nem 
kívülről rájuk szabott törvény. Ágnes nem adja fel személyiségét, az önrendelkezés 
személyes jogát önmagával, jövőjével. Az alávetettséget elveti, egyenlő félként, köl-
csönös belátással képes csak közösséget vállalni. Kiállja a reális önismeret és helyzet-
érzékelés próbáját Vetésivel szemben is. 

Vetésinél a házasság férji hatalmat jelentene, a feleség önjogúsága nélkül, így a házas-
ság és a család méltósága is eleve csorbát szenvedne. Halmival kapcsolatban találja meg 
Ágnes a beleegyezés teljes önkéntességét, amellyel egymást elfogadják. Halmiban meg-
van a jóra irányuló, az erkölcsi törvényektől sem idegen akarat, és a helyes cselekvés és 
magatartás eszménye. Igaz, Ágnes személyiségét nem ösztönmélyben, hanem intellektu-
ális síkon megmozgató önátadásról van itt szó. Köztük csak ezen az alapon jöhet létre 
szerelem: a szabad személyek szellemi és testi párbeszéde. A Vetésivel való kapcsolat 
csupán az ösztönök, a vágyak dialógusa lenne az értelem, az értéktudat, a tiszta ön-
tudat ellenében. Ágnes a látszattalálkozás helyett a valódi találkozást a megértésben, 
kölcsönös egymást gazdagításban érzi megvalósíthatónak. A szabadságot az egyéni 
boldogság alapfeltételének tudja. Szerinte a szerelmet, „ha épül, meg kell szelídíteni, 
beoltani más, nemesebb dolgokkal, hogy szolga legyen, s ne zsarnok".19 

A tükrösi hármas találkozó a megbizonyosodás, és a döntés, a válaszút alkalma. 
Nyilvánvalóvá vált Ágnes és Feri barátságának a többlete, de még kétely bénította 

18Vö. B. Nagy László: Nemeth László pályája 1945 után. Kortárs, 1970. 1. sz. 48. 
" I . m.: 551. 
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ennek teljes vállalását. Kialakult köztük a szorongás, „a várakozás afféle senki öve".2 0 

Két világ találkozik bennük. Ennek érzékeltetője a Kertész-funduson csalánt szedő 
Halminé és Ágnes találkozása. Feri édesanyja „riadt szorongással nézte a szép úrilányt, 
aki egy más bolygó szférájából került ide, a zsidótemplom s Kertész-porta közé szorult 
életükbe".21 Szembekerül Halminé „a gonosz és félelmetes nővel, aki olyan hatalmat 
nyert azon a makacs, magának való lelken, amelynek ő a mélységét, határát sem 
látja".22 Ágnes természetes gesztusa, a munkában való segítkezés nyilvánul meg Halmi-
néval kapcsolatban is. 

A hősnő belső ismérvei a külső megjelenésben is tükröződnek. A tükrösi lakodalom-
ban nemcsak alakjával, magatartásával, hanem egész lényével kiválik a koszorúslányok 
közül. Bözsike férje, a fiatal református pap állapítja meg róla: „ - Nagyon szép, egy-
szerű, mondta aztán, ilyennek képzelem a mi protestáns asszonyainkat, Bethlen Katát, 
Lorántffy Zsuzsannát kisasszony korukban."2 3 Míg Boda Zoltán, Kurátor Zsófi és 
Kárász Nelli „aszkézise" életszűkítő, Kertész Ágnes „színes aszkéta", életigenlő elvet 
követ, nem lemondást, nem az életöröm nélkülözését, hanem emberhez méltó kiteljesí-
tését. Alakjából, magatartásából nem olvasható ki Németh „idea-embereinek" Jogosu-
latlan fölény-érzete".24 Az emberi tisztaság, öntörvényűség fénytörésében megcsillanó 
„fölény-érzet" nem más, mint a megnyert élet, az evilági győzelem, a közösségelvű 
önmegváltás érzése, bizonyossága. Ez árad minden tettéből, a munkához való viszonyá-
nak új minőségéből, amely nem menekülés, hanem önkiteljesítés. Ágnes derűvel, a 
szépség és egészség fénylő erejével épít hidat önmaga és környezete közt: „csak dol-
gozni kell, tennie mások körül, akár Jolánka az, akár Huberné vagy Frida néni, hogy 
megnyerje a rábízottak szívét".2 5 

Az Irgalom hősnője azzá válik, amivé az Emberi színjáték, a Bűn, a Villámfénynél 
hőse csak szeretne: a test és lélek orvosává, a teljes ember gyógyítójává, a valósággá vált 
életeszménnyé. Tudja és vallja: az embernek a mégoly fájdalmas élethez is joga van. A 
„léttelen térbe" életet kell vinni és az ember létjogát a halál távoltartásával is fenn kell 
tartani. Felismeri, hogy az emberek „külön universumban" élnek, a kohézióbomlás 
veszélye nagy. Az „irgalmat" választja alapmagatartásul. Életeszménye mélyen rokonít-
ható Boda Zoltán eszménykeresésével. A Németh-művet átható eszmét valósítja meg: 
„Egy ember élete elsősorban erkölcsi harc. A világ erői körülfogják, szorongatják, s ő 
vagy kiszolgáltatja magát, vagy rájuk kényszeríti a természetébe írt magasabb megbíza-
tást, életéből szerepet, természetéből jellemet formál. Az erkölcs az az alakító erő, 
mellyel körülményeink uraivá válunk s egy ember általában annyit ér, amekkora erköl-
csének az alakító ereje."26 Ágnes úgy érzi, hogy győzelme egy életre érvényes kalauzt 
ad a számára: „Az ember adjon s tekintse véletlennek a kapást. Ebben a vak vágyaktól, 
hiú versengéstől, féktelen szenvedéstől gyötört, természete szerint elfekvő világban egy 

2 0 I . m . : 5 6 7 . 
2 11. m.: 539. 
2 2 I . m.: 540. 
2 3 I . m.: 524. 
2 4 Vö.: B. Nagy László: uo. 49. 
2 5 I . m.: 565. 
26A. L.: Proust világa. Tanú, 1932. 91. 
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szabad ember (milyen nagyszerű az is, hogy orvos lesz), ha megvan benne a források 
bősége, értelmet nem is találhat szebbet, mint önteni, folyatni magát, tisztulásra és 
enyhülésre."2 7-

Kertész János — „a sorsvert ember" 

Kertész János 7 évi távollét, háború és fogság után tér haza. Lehatárolt, gyámolításra 
szoruló, botorkáló, helyét kereső tanárember. A megértés erényét már korábban is 
gyakorolta: házasságában és szűkebb környezetében. Tőle tanulja Ágnes a rend- és 
harmóniateremtés igényét, a megértés életelvét. Önkritikája mélyebb a másokat ítélő 
bírálatnál. Feleségével szemben is a közös felelősséget hangsúlyozza a történtekért. 
Ráébreszti Ágnest a közös felelősségre, hiszen anyja magános asszonyként a lányától 
sem kapott elég szeretetet. Az apa a belátás hőse, hazulról kényszerűen távozik: nem 
kivonuló, hanem kidobott ember: „nem exodus az . . . nincs benne semmi megtisztulás, 
szárnybontás egy új életre". Boda Zoltán gondolatát — „A szeretet bizonyos fokán az 
ember elmeorvos" — viszi tovább: „itt már néha gyógypedagógusnak kell lenni". Fel-
rója Ágnesnek, hogy távollétében nem tudta őt helyettesíteni, anyjával szemben nem 
tudott elég türelmet és szeretetet tanúsítani, és kimutatta megvetését is. 

Kertész a messziről jött ember szemével látja a változásokat, a ránéző szemekben az 
„idegenkedést": „Ahogy ő bámulja az indulatot, abban ott van az ő odüsszeuszi útjá-
nak egész summázása."28 Csak akkor mond ítéletet, amikor visszatérte után sem szűnik 
a szerelmi háromszög. Kertész „sorsvert ember", a tükrösiek szempontjaival nézi az 
életet, köztük érzi jól magát. Érzékeli azonban a változást: az indulat ott is megduz-
zadt, a belátás csökkent, kinevelték az önfejűséget, de kevés az intelligencia, amely a 
vérmérséklet túlzásait leköthetné. Megértő magatartásában a püspököt fogadó ősök 
alázatára lehet ismerni. A családban három ember közt háromféle szakadék húzódik. 
Az apa a szerelmi háromszöget az Iszonyból ismert csillagász-hasonlattal adja tudtul: 
„az egyik bolygó nem egészen azon a pályán megy, amelyet a nap távolsága alapján 
kiszámítottak ( . . . ) a csillagászok ebből a zavarból egy új, ismeretlen bolygó gravitációs 
hatására következtetnek, s azt sikerült is csakhamar megtalálniuk".29 

Kertész János hivatása, a földrajz és a történelem egy dolognak a két dimenziója 
tér-időben. Ágnes az apa levelében, gyöngybetűs írásában is „a szívében hordott ideált" 
kereste. Hazatérte a fogságból „a sorstól kapott nagy öröm", Vetési szerint Ágnes „sze-
relmi öröme" volt. Az eszményképhez nemcsak a csendes együttballagások emléke, 
hanem a „homály", a háttérbe húzódó magatartás is hozzátartozott. Az apa eszmény-
kép, aki a fogságban is megcsinálta a saslengést és túlélte a skorbutot is, aki mindvégig 
őrzi a feleségéhez való visszatérés és a házassági együttélés szándékát. Az apa alakjától, 
emberségétől vezet Ágnes útja Halmi Feri irányába. Az eszményien szeretett apa ideál-
jából nem lesz idői, hanem megújítható, új minőségre emelhető mérce. Az apa, adásra 
beállított életével, szenvedésvállalásával etikai programot ad, morális igényével példakép. 
Hisz az ember nevelhetőségében és jobbá tehető voltában. Az „apa-imádó" Ágnes 

2 7 I . m.: 586. 
2 e I . m.: 170. 
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számára a legfőbb értéklehetőség. Ez az értéktudat határozza meg alapvetően az önma-
gával és a környezetével való értékviszonyát is. 

Kertész János mellékbolygója a felesége. Ágnes nehezen fogadja el anyjának az 
„indulatokat érvekre fordító észjárását" és magatartását. Szigorú középosztályi rend és 
konvenciótisztelet él lakásukban. Az anyát a rend mégis ingerli: ösztönlénye éppen az 
önfegyelmet érzi hazugságnak. A sors bánatát túlozni hajlamos asszony emocionálisan 
fogja fel a világot, az eseményeket. Zsúrokról álmodozik, hosszú gyöngysorával mintha 
társadalmi pozícióját is felöltené. Ingerlékeny, elégedetlen teremtés. Sújtja a „két fér-
fival élés gyalázata", mégsem képes ágytól és asztaltól válni: férjét kényszeríti távozásra. 
A szerelemben kivívta a függetlenségét, de a kenyérkeresésben képtelen erre. A főgim-
náziumi tanár neje „akárhogy is megvetette az urát, ami kis fény volt a világában, mind 
tőle kapta".3 0 

Halmi Ferenc - a valóság forradalmára 

Németh László a profán történelemmel egyenlő kiterjedésűnek tartja az ember „üdv-
történetét". Ágnes mindenféle vallási színezet nélkül, evilági öntökéletesedés, megigazu-
lás érdekében vállal „üdvösséges" cselekedeteket, életvitelt és magatartást. Halmi Ferit 
is a maga egyszerűségében fogadja el, nem akarja saját eszményképének alárendelni. 
Önmagát vonatkoztatja az emberekre és nem fordítva, önzetlensége a távolságtartás 
leküzdésének eszköze, a feltárulkozás és nyitottá válás lehetősége. Leküzdi elfogult-
ságát, idegenségét anyja, a betegek és Feri irányában is. Szolgálattevő magatartásának 
végeredménye a világ felé fordulás. Szeretetének így társadalmi-politikai dimenziója is 
van, hiszen nem nélkülözi a világi értelmű „Caritas politica" jelfunkcióját. Ágnes szerete-
tétől azonban távol áll a valós ellentétek mesterséges elsimítása. Vállalja az ellentmon-
dásokat, a megoldáshoz szükséges küzdelmet, az elkerülhetetlen konfliktusokat. 

Kiteljesedő öröme: első ideálja, apja betegen is megmarad eszményképnek az irgalom 
fénysugarában. Anyját is megtanulja érteni, tisztelni és szeretni: hibái ellenére az 
erényeiért. Halmi Feri mozgalmi tevékenysége azonban már túlmutat a „Caritas poli-
tica" jelfunkcióján. Pénzt vitt a forradalomban való részvétel miatt letartóztatottak 
rokonainak, részt vett a Vörös Segélyben. Mindezt a hatalom aligha tartotta csupán 
„karitatív" tevékenységnek. Feri egy tökéletesebb, igazságosabb társadalmi rendért 
harcol. Vallja: „az emberek valódi érdekei összeférnek egymással".31 Ágnes figyelmez-
teti Ferit, hogy a nemes célok megkövetelik, hogy ne gyűlöletből tegyen az emberek 
javáért, mert „Nem lehet az embereket úgy szeretni, hogy megvetjük őket ." 3 2 Ágnes 
erénye alapmagatartás, amely alkalmassá teszi a helyes viselkedésmódra a változó körül-
mények közt is. 

Ferit nem a hódítás, leigázás, erőszakos birtoklási vágy hajtja, mint Vetésit, ő t a 
néma, alázatos szeretet, embertársi tisztelet vezérli. Illegális kapcsolatokat tart, radikális 
gondolkodású magyar értelmiségi a 20-as évekből, őrzi a szegénység vágyát, a mélység 
szolidaritását. A mozgalomban támaszt, tevékenységi terepet talál az ifjú medikus. 

3 0 I . m.: 556. 
3 , I . m.: 417. 
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Ágnessel együtt nő Feri is jelképes alakká a női és férfi elv kölcsönhatásában. A szülők-
höz, a világhoz hasonlóan Ágnes számára Feri is „médium a könyörületességre".33 

Múltjukban is van közös: a gyerekkor színtere, vonzódásuk a napbarnított parasztok 
és munkásemberek világához. Kertész János Halmiban olyan igyekezetet lát, ami már 
hiányzik a módos rokongyerekekből. Ez teszi alkalmassá az orvosi tanulmányok elvég-
zésére. Ágnes tudja: „Halmi nyilvánvalóan különb, mélyebb ember, mint Iván."34 Feri 
makacs agy, érzelmi dolgoktól nem engedi magát becsapatni. Érzi Ágnesben a szépség 
vonzását, de távolító erejét is, amely védőövezetként veszi körül a fiatal lányt. Ágnes 
többletmunkája legális, Ferié illegális vállalás. Kertész és Halmi dialógusaiban is úgy 
vezeti Feri a gondolatokat, hogy azokból „a szovjet humanizmus derüljön ki". 1919 
után a megvalósulatlan, „hozzáférhetetlen világot, a veszett ügy álmait" hordozza szí-
vében. A társadalmi igazságtalanságra eszmélve valós társadalmi erőt szolgál és képvisel. 
Eszménye a társadalmi igazságosság. 

Ágnes és Feri csak együtt tudja helyrehozni a teremtés hibáját. Az antropologi-
kummá vált erkölcs ad jogot a reménykedésre a reménytelen életben, „a hibás terem-
tési! és reménytelen élet" kijavítására. 

A regényben érvényesülő alakkettősök közt különös helyet foglal el Halmi Feri és 
ellenlábasa. Vetési Iván tányérsapkás bajtárs, akinek csak „a lélekjelenlét és a manuali-
tás" imponál. Szereti a normálisát is kivételessé, patologikussá nagyítani. Iszonyúan cél-
tudatos, ,kedves, de veszélyes ember". Ágnes felismeri Vetési „ragadozói" természetét. 
„Szép vadállat"-nak látja, aki „belőle is azt akar nevelni". így kerül Iván is „a kegyet-
lenség élvezői közé",3 5 akiktől Ágnes iszonyodik, akik hatalmat, karriert, gazdagságot 
és öncélú fényűző életet akarnak teremteni, hogy mindezt élvezhessék. 

Vetési a „diadalmas" ember, akit becsvágya tesz boldoggá. Ragadozó típus, amint 
Takaró Sanyi „húsember". A hozzá fűződő kapcsolat vízválasztó Ágnes és barátnői 
közt. Az író emberismerete egzisztenciálisan sorsmélységű. Ágnes sem anyjától, sem 
Vetésitől nem fogadja el életelvnek a hódító-élvező egocentrizmust, az önérték önző 
élvezetét. Az idő és a változó körülmények alakítják Ágnest és szemléletét. Vetésivel 
szemben így hangzik az elutasítás indoka: „nem is maga személy szerint, hanem amit 
maga képvisel, csak a rombolás, a talajvíz szerepét tudja jelenteni . . ," 3 6 Ágnes nem 
„szeretőtípus", Vetési szemében inkább „ápolónővér". A felvetődött problémát így 
tisztázza magában: „Akit nem idomíthatnak a maguk nemi igényéhez, az szörny - a 
természet tévedése." Eljut a bizonyossághoz: „az »apácai segítőkedv« s a »nemiség«, 
még a »nemi élvezet« is, amit az apja emleget — ezt biztosan érezte — nem zárja ki 
egymást".37 

Az elfekvő - az „irgalom-tan" legfelső iskolája 

A gyógyíthatatlan betegek kórházában, az elfekvőben érik Ágnes felnőtté, új típusú 
közösségi hőssé. A társadalmi kegyetlenség sűrített színtere és jelképe az elfekvő. Ágnes 
a betegekben egy kicsit a saját anyját, az apját is látja. Azzal a gyengédséggel gondozza, 

3 3 V ö . : Juhász Mária: A valóság és ami fölötte van. Németh László: Irgalom. Kortárs, 1965. 9. sz. 
1482. 
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szemléli őket, amellyel Peer Gynt a halott Aase anyót. Tagadja Füredi orvos felfogását, 
amely szerint az elfekvőben az államnak és a betegeknek is a mielőbbi halál az előnyös. 
Ágnes életelve szerint az orvosnak „az életösztön pártján kell lennie". A halál, az élet 
természetes kegyetlensége itt kikerülhetetlen számvetést követel. Az „irgalom-tan" leg-
felső iskolája lesz az elfekvő: mérce az élet értelmének, a szenvedésfokozatoknak a 
tárgyilagos megítéléséhez. Ágnes Égető Eszter nyomán indul, de ember- és valóság-
értésben is messzebb jut. Tudja: „Az emberek, amíg lélegzenek, élni akarnak, s az ő 
dolga az lesz, hogy ennek az akaratnak a halál távoltartásával segítsen."3 8 A hősnő azt 
teszi, amit a Kísérletező ember, a hipertónia-levelek írója: „A betegnek kijáró meg-
könnyebbedés helyett ápoló lettem egy még nagyobb beteg mellett." Embertársként és 
nem mint „elhajított emberi selejteket" nézi betegeit. 

A regény egyik alapmetaforája: az egész világ egy nagy elfekvő. A világ nemcsak a 
külső tapasztalatban megközelíthető dolgok összessége itt, mint Kantnál és nem is 
csupán a belső tapasztalattal megközelíthetőké, vagyis a léleké. A világ ebben az ér-
telemben az emberek lakóhelyét, létük színterét, átvitt értelemben az emberek összes-
ségét és a dinamikusan szemlélt kozmoszt is jelenti, amelynek történetisége miatt az 
ember a középpontja, mert neki van egyedül igazi történetisége. Ágnes „Egy derűs 
színfolt ebben a hullakamrában". Fehér köpenyében ő hozza a betegek közé a falon túl 
tomboló tavaszt. Ágnes a „haldokoldának" nevezett cinkotai elfekvőben anyja intelmét 
követi: a beteg „akármilyen lenézett pária, emberszámba kell venned". Felelősségtu-
dattal mélyíti el a világ tragikus bajáról szerzett ismereteit. A rá bízott emberekre, az 
elfekvő világra figyel, nem a saját önértékének, szépségének rabja. Az elfekvőben is 
érvényt szerez az emberi és szakmai minőségeszménynek, ezért juthat el az embertől az 
emberiségig. 

Kertész Ágnes egy beteg világ szülötteként tör a fény felé. Megőrzi magát egészséges, 
újulni tudó, vállaló léleknek. A testamentum érvényű záróakkord méltó a nagy eszmei 
kísérlethez: a minőség forradalmának és a szocializmusnak a találkozási esélyét meg-
valósíthatónak tünteti fel. Egymást kölcsönösen kiegészítő két elv egymásraépülését 
mutatja. Ágnes és Feri vitája előzetesen tisztázza az önző élet és a másokért való élet, a 
tevékeny részvét, a szeretet egyetemes érvényű szabályát. Ágnes az adhatás örömét 
jelöli meg az élet értelmének, nem a kapni akarás elvét. Az élet himnusza szárnyal 
magasba, az öröm-óda a fináléban. 

A zárókép harmóniája katartikus erejű. Egy világra nyitott gondolkodó építő lelki-
sége tesz itt tanúságot emberhitéről. A regényvilágot megtöltő öröm, reménység és 
fájdalom szólamai a modern ember jellemképét hitelesítik. Ember és ember, társadalom 
és egyén viszonyát mélyen, sokoldalú determináltságában elemzi az író. Tudja, hogy az 
ember magatartását, cselekedeteit milyen erősen határozzák meg érdekei, ösztönei, 
ingerei, környezete, mégis arra mutat példát, hogy attól ember az ember, ha az ösz-
tönök helyett az eszmények szavát követi. Ehhez nem elég a lelki tökéletesedés igénye 
önmagában, hiszen nincs mód szellemi-lelki értékek alkotására, ha a létküzdelem min-
den erőt leköt. Ágnes és Feri hivatása értelmiségi hivatás, gondolkodás- és alkotásigényes 

3 8 I . m.: 460-461 . , 472. 
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munka. Az intellektuális szint megvalósítása a kívánalmakat egyre inkább a szellemi 
problémák irányába tolja el. Halmi eszménye: a munka eredményétől és önmagától 
elidegenedett ember magára találása társadalmi méretekben, egy igazságos világ megte-
remtése forradalmi úton, a világ és a fennálló rend tevékeny átformálásával. Ágnes 
irgalom-tana ennek a forradalmi elméletnek a dialektikáját teszi humánusabbá, így 
emberértelmezését is teljesebbé. Társadalmi berendezkedéstől független ez az „irgalom-
tan", amelynek alapelve: a humánum. Feri szerint a társadalmi fejlődés elve a társa-
dalmi-gazdasági tényezők, a termelési viszonyok a történelem immanens mozgatórugói, 
így tárul fel Halmi világról alkotott képe, rajzolódik ki világnézetének tengelye és válik 
„a magában szabaddá lett elméleti szellem gyakorlati energiává". Nemcsak új módon 
magyarázza a meglévőt, hanem a jövőre tekintve alakítani-formálni, gyökeresen megvál-
toztatni is kész. Az elméletből a valóság átalakítását, megalkotását kész vállalni. 

Ágnes és Feri közt eszmei-világnézeti szóduellum bontakozik ki. Halmi mindent a 
társadalmi feltételek megváltoztatásától vár. Ágnes tudja: „A társadalmi feltételeket 
hiába változtatja meg, ha ezt az őrültséget bennünk, magunkban nem tudja megfé-
kezni."3 9 Feri a társadalmi igazságosságot az emberi, a férfi és nő egyenjogúságára is 
érti. Szerinte akkor lesz igazi egyenjogúság férfi és nő közt, ha a nők nem lesznek 
kizsákmányolt háziállatok vagy „elrontott díszmacskák, mint az úrinők". Feri a tár-
sadalom forradalmi átalakításának a híve, Ágnes humánuma, „irgalom-tana" pedig 
annak biztosítéka, hogy ez az átalakítás emberarcú társadalmat hozzon létre. Előfel-
tétele ez, hogy megvalósulhasson egyéni és társadalmi méretekben a minőség és az 
etikum igénye. Az esszéíró így fogalmazza meg a maga jövőálmát: „minél jobban ki-
jutunk a szocializmus harcos, lázasan építő korából, s minél inkább az új épület ottho-
nossá tétele, a megsokszorozódott művelt elmék magasabb élete lesz a cél, melyre a 
legjobb erő összpontosul".40 

Németh válságélményekből építette regényét, életigenlő eszméit, végezte a világkép-
teremtést. Az értékek újragondolása a regényben állító-tételező gondolatisággal valósul 
meg. Esztétikai értékekkel hitelesített koherens világképet mutat a regény az életmű 
szintéziseként. A felgyülemlett tapasztalatot nemcsak az esszéíró módján fogalmi meg-
világításban, hanem prózai elemzésformában is tolmácsolta. 

A monologikus tendenciájú regényben a hősnő nem önmagát, hanem a világot akaija 
megérteni, a közösségi elvnek érvényt szerezni. Az „üdvözítve üdvözülni" elv evilágivá 
profanizálva valósul meg a társadalmi-történelmi-ideológiai szférákat egybefogó regény-
ben. Ágnes nem kifelé megy az életből, mint Boda Zoltán, hanem mindig beljebb jut az 
élet sűrűjébe. Nemcsak önmagát, exoduszvonzását, hanem a körülmények távolító-
taszító hatását is leküzdi. 

Az apai sorsmegértés Ágnesben az irgalom életvezérlő eszményévé vált. Kiküzdi tár-
sadalmi szerepét, belátássá szelídíti erkölcsi szigorát. A szocializmus világképét és a 
minőségeszményt az etika, a munkamorál és társadalmi igazságosság alapján egyezteti. 
Németh László és hősnője a minőségigényre, a helyesen élni41 életelvre ad példát. Az 
Irgalom írója a valóság alakítóan cselekvő vállalására hív fel. 

> 9 I . m.: 412. 
40N. L.: Tolsztoj emlékbeszéd. Sajkódi esték. Bp., 1974. 206. 
* 'Vö. Bodnár György: Egy magatartás regénye. Németh László: Irgalom. Törvénykeresó'k. Bp., 

1976. 4 3 0 - 4 3 7 . 

429 



MONOSTORI IMRE 

A „MAGYARSÁG ÉS EUROPA" HELYE 
NÉMETH LÁSZLÓ PUBLICISZTIKÁJÁBAN* 

„A sors gyűrű zárt; de a bekerített sziget: még Szalamisz is lehet." — íija Németh 
László a Magyarság és Európa utolsó fejezetében,1 s ez a metafora-sor már önmagában 
is mutatja, hogy ebben a nagy lélegzetű, publicisztikai célzatú esszéjében a tőle máshol 
sem idegen morális elemek és érzelmi tényezők a szokásosnál is nagyobb mértékben 
vannak jelen. Abban az állapotban van e műve írásakor — 1935 májusában-júniusá-
ban - , melyet a San Remo-i napló ban (a Magyarság és Európa egyik közvetlen előz-
ményét jelentő különös útibeszámolóban) mintegy a „megelőlegezett" „mély-magyar-
ság" egyik fő ismérveként úgy érzékeltet, hogy a szökőárszerűen rátörő sorskérdések — 
kelet-európai betegségként — „visszaoszlatják a káoszba a lélek építményeit".2 Üdvös-
ségének nagy ügyét hajszolja ebben a művében is, prédikátori szenvedéllyel szól azért, 
hogy „a sorssal merész, önáltatás nélküli farkasszemre" hívja fel a magyart. Persze ez az 
érzelmi és morális túlfűtöttség nem nyomja el a könyv sokrétűen gazdag gondolat-
anyagát (habár nem minden nehézség nélkül lehet megragadni a fogalmilag is egyér-
telmű, stabil gondolatfutamokat a metaforákkal teletűzdelt szerteindázó, ugyanakkor az 
európai kultúra egészét szem előtt tartó esszében), amely azoknak a 30-as évek első 
felében keletkezett írásainak — a legfrissebb élményeivel: Frobenius „Schicksalskunde"-
jével és Kerényi Károly ókortörténeti tanulmányaival még inkább egy irányba rendezett 
— summázata, amelyekben erőteljes kultúrkritikai attitűddel a rendkívül fontos kérdés-
ként fölmerülő harmadik út (itt nem politikai értelemben vetődik fel!) lényegét: 
magyarság és európaiság kapcsolatát, ennek közös, az egymással összefűző és egymást 
mintegy kiegészítő jegyeit kutatja. Azaz: sajátos módon kapcsolódik az első nagy 
reformnemzedék fellépése óta a magyar progresszió körében szinte folyamatosan napi-
renden lévő nagy kérdéseinek: haza és haladás, nemzet és nemzetköziség, magyarság és 
Európa viszonya megválaszolási kísérleteihez.3 

Korántsem véletlen természetesen e könyv születésének és 1935 tavasza (Németh 
László számára hatalmas munkatempót diktáló) közhangulatának az egybeesése, 

*A könyv korabeli fogadtatástörténetének bemutatásától terjedelmi okok miatt el kellett tekin-
tenünk. (M. E) 

'Magyarság és Európa. Bp. 1935, Franklin. 137. (A továbbiakban csak a lapszámokra utalunk.) 
2San Remo-i napló. Bp. (1935] 1981, Magvető. 8 1 - 8 2 . 
3 A közép-európai együttműködés tervezeteinek vázlatos leírását 1. Kiss Gy. Csaba: Németh 

László kelet-európai érdeklődésének első szakasza: a Tanú-évek Közép-Európa képe. Literatura, 
1982/1. 4 2 - 4 8 . 
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különösen azért nem, mert a Magyarság és Európának valójában nem is a San Remo-i 
napló, hanem az egy egész Tanú-számot megtöltő nagy tanulmány, A reform а közvet-
len időbeli előzménye. E tanulmány alapvető célja olyan reformprogram kidolgozása és 
propagálása, amelynek megvalósulása Németh László szerint európai szintre emelheti a 
magyarságot. A hasonló célzatú, ekkor írt művei sorába tartozik továbbá A magyarság-
tudomány feladatai című cikk is (Ortutay Gyula induló folyóiratába), melynek Közép-
Európa-koncepciója — hasonlóképpen a Magyarság és Európa-he\\hez — ugyancsak a 
„közlekedő csatornák" gondolatkörében mozog. 

Hogy miért ily rendkívül fontos Németh László számára — éppen 1935 tavaszán — a 
magyarság európai szerepének a kérdése, az a Gömbös által meghirdetett reformkorszak 
felfokozott (nyilvánvalóan mesterségesen is felfokozott) hangulatával, várakozásával 
magyarázható elsősorban. Németh László komoly kétségekkel ugyan, de részt vesz az 
Új Szellemi Front akcióiban: a Magyarság és Európa éppenséggel a záróakkordját jelenti 
társadalmi reformprogramjai „mozgalmi" jellegű hirdetésének. Ezt a könyvét már a 
népi írók egy csoportja - közöttük Németh — és Gömbös találkozása után írta meg: a 
reformtörekvések és programok kemény kudarcát nem is tudja kitörölni emlékezetéből 
— következésképpen a Magyarság és Európa lapjairól sem. 

Egyfelől tehát még a Debreceni Káté hangütésére emlékeztető tragikus hősiesség, az 
üdvösségkereső vallásosság hatja át, másfelől a csalódás és a társadalmi reformokból 
való nagyfokú kiábrándulás élménye sötétíti el a gondolatokat. Németh László gondol-
kodói karakterére egyébként igen jellemzően, ez a kétségbeesés felé mutató erővonal is 
(éppen azért, mert túlzó hitélménybe csap át) a tragikus hősiesség eredőjének irányába 
hat, illetőleg azt erősíti. „Nem szeretem ezt az írásomat, mert csalódásomat dokumen-
tálja" — nyilatkozta egy évvel később Németh, de azt is hozzátette, hogy amikor 
könyvét írta, még bízott a magyar társadalomban.4 

I. „Isten pénze" 

„Az új szellem nem ismer haladást. Kultúránk nem haladó nemzedékek egymásra 
rakott műve; hanem nagy teremtő alkotások maradványa" — jelenti ki Németh László 
könyve bevezetőjében. Értelmezése szerint ugyanis az emberi kultúra nem piramis-
szerűen épülő, mechanikusan egymásra torlódó értékek halmaza (hiszen ebben az 
esetben az egymás után következő nemzedékek kultúráinak a szintje folytonos emel-
kedést mutatna), hanem a történelem nagy teremtő aktusainak а következménye. E 
teremtő aktusok az „Isten pénzének", azaz (miként ezt egyik későbbi cikkében ő maga 
értelmezi)5 a szellemi tőkéknek sorsfelismerő használatából jönnek létre, s csak ezek-
nek a teremtő aktusoknak az esetében beszélhetünk — ha nem is haladásról — megújho-

' Rónay Mária: Magyarság és Európa. Németh László az ember, az író és a kritikus. Literatura, 
1936. máj. 1. 131. 

5 „ Jsten pénzének' neveztem azt a kezdeti hevet (vallásos kultusz, társadalmi rend és az emberi élet 
szent egységét), melyet egy frissen felmerült kultúra vállalkozásaira a természettó'l tó'kéül kap. 
Ugyanolyan tó'ke ez, amilyennel egy ifjú elindul az életbe: munkákra váltani." (Európa egysége. 
Magyar Út, 1940. 11. sz. 3. 
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dástölf A gondolatmenet tagadhatatlanul frobeniusi, a haladással szembeni megújhodás 
paradoxonát viszont Németh László kultúra-felfogása magyarázza, illetőleg - legalábbis 
részben — oldja fel. 

Frobenius írja: [Afrikában] „nagy, erős kultúrformákat láttam sötét, kevéssé figye-
lembe vett fajtáknál, míg Európában kis és nyomorúságos kulturális maradványokat 
nagy, magasra értékelt embereknél".7 Németh László (elfogadva Frobenius tézisét) 
kérdése az, hogy vajon létezik-e az a haladásnak nevezett „emelkedő lejtő", amelyet a 
múlt század rajongó racionalizmusa föltételezett? A kimondott választ az imént láttuk. 
Leo Frobenius kultúrmorfológiája jelentős hatással volt Némethre (s jelentős köze van e 
válasz megszületéséhez). Nézeteit a „hamita" és „etióp" kultúrákról s a növényi létről 
nemcsak a San Remo-i napló első fejezetében elemzi, hanem egész rendszert épít — 
„sorstudomány" elnevezéssel — a „Schicksalskunde" fogalom köré; a „növényi lét" s a 
„kertész világnézet" eszméje (és eszménye!) pedig végigkíséri egész alkotói pályáján.8 

Felfogása a kultúráról szintén egy gyökérből táplálkozik a Frobeniuséval (távolabbról a 
Spenglerével), mégpedig abból a felfogásból, miszerint a kultúra élő organizmus, 
amelynek csak hordozói, manifeszt jelenségei maguk az emberek. A kultúrának külön 
növésterve van — kommentálja Németh a jeles néprajztudóst —, „az egyént ez a lélek 
fogja a kultúra javakorában s ez ereszti el, amikor hervadásnak indul. Épp ezért egy 
kultúra ereje: nem anyagi fejlettségétől, hanem e stílus parancsoló megragadottságától 
függ [. . .]"9 Saját meghatározása szerint a kultúra nem (vagy nemcsak) „ismeret-
halmaz" („könyv, kép, zenedarab"), hanem „egy nép vérébe és szellemébe ivódott 
erkölcsi és művészi szokásjog"; „egy nagy néptest életében kialakult szellemi és erkölcsi 
szokásjog", amelynek lényege „egy magatartás, a problémafölvetés bizonyos módja, 
mely a miénktől különbözik".10 

A Magyarság és Európában már teljesen egyértelmű, hogy a kultúra — Németh fel-
fogásában — „nem művészet, nem tudomány és nem egyház, hanem élet. Állapota, 
sorsa csak az élet tágabb szemével nézhető." Illetőleg: a kultúra olyan szokásjog, amely 
„az egész közösséget átjáró életérzésből" táplálkozik.11 Ez az életfilozófiái indíttatású 
szemlélet, amely végül is a kultúrát helyezi az emberiség történetének központi helyére, 
a történettudománytól is azt várja el, hogy magát az életet, a „történelmi életet" 
ragadja meg.12 A kultúra e szempontbeli megközelítésének alapján tételezhető fel — 
miként azt Németh László tételezi is —, hogy a követendő életnek, személyre szólóan 
pedig a helyes emberi életútnak létezik valamiféle etalonja, mércéje, etikai normatívája, 
melyekhez (amelyhez!) a modern kor emberének mérnie kell magát. Az életként fel-

6 Vö. 5—7. 
7L. Bodrogi Tibor: Leo Frobenius. In: Leo Frobenius: Afrikai kultúrák. Bp. 1981, Gondolat. 12. 
8 Vö. pl. Világnézet. [11. levél] Tanú, 1933. VI. (okt.) 351., Nagyváradi beszéd. In: Az értel-

miséghivatása. Bp. 1944, Turul. 3 6 - 3 7 . , valamint Égető Eszter személyisége. 
'Aranykor és farkasfogak. Tanú, 1936.1—II. 40. 

1 0 Az idézetek a következő Németh-cikkekből valók: Érdemes-e? (Levél egy fiatalemberhez). 
Válasz, 1934. 3 - 4 . sz. 171., Sznobok és parasztok. Magyarország, 1934. márc. 29. 9., Orvostörténet 
és szellemtudomány. [ 1934] In: Európai utas. Bp. 1973, Magvető-Szépirod. Kiadó. 553. 

111. m. 12. és 46. (Kiemelés az eredetiben.) 
1 2 Vö. pl. Orvostörténet és szellemtudomány, ill. Újabb történelmi munkák. Tanú, 1932. 11. 

(nov.) 106 -118 . 
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fogott kultúrának ugyanis - Németh László szerint — létezik egy első, jellegteremtő 
kora, amelyik mindvégig meghatározza (táplálja, nedvkeringésüket biztosítja) a belőle 
kisarjadt leány kultúrákat, amelyek — mintegy visszafelé nézve — mindvégig a múltból 
táplálkoznak, hosszú évszázadokon át ebből az első lökésből, nagy mozdulásból tartják 
fenn magukat. 

A kultúrák megújhodását jelentik tehát a történelem ciklikusan ismétlődő nagy 
teremtő aktusai, ám magának a haladásnak a gondolata sem teljesen idegen Németh 
Lászlótól. A Magyarság és Európa megírása előtt egy évvel keletkezett egyik cikkében a 
kultúra haladásának a tézisét is elfogadja azzal a megszorítással, hogy a haladás előfel-
tétele egy lappangó „magasabb természet, mely tulajdonképp csak önmagát fejti ki, 
amikor halad".13 Ez a haladáskoncepció persze igen hasonló — legalábbis lényegét 
tekintve — a „megújhodás" teóriájához, hiszen mindkettő lényeges eleme a minőségbe 
való hirtelen átcsapás. Ez az elmélet — a jelzett helyeken és összefüggésben — éppen 
azt az evolúciót nem értékeli kellőképpen, amelyik a minőségi átcsapások között zajlik 
le, illetőleg azokkal a vulgár (mert mechanikus) haladáselméletekkel száll szembe, 
amelyek — értelmezése szerint — egyenesvonalú felfutásként értékelik az emberi kultúra 
mozgását, s „a turista önérzetével" pillantanak vissza a „megtett útra". 

Aligha kétséges: a dialektika alkotó értelmezésének pontonhídja valóban hiányzik 
Németh László itteni haladás (vagy „megújhodás")-elmélete alól, s az is tény, hogy 
Németh László ihlető fdozófiai, társadalomtudományi forrásai szinte kizárólag polgári 
gondolkodók műhelyeiből valók; ennélfogva kellő distancia és elemző megközelítés 
híján nem volt nehéz Németh László itteni gondolatait egybemosni (vagy éppen azono-
sítani) például Spengleréivel, más vonatkozásban Prohászka Lajoséival vagy éppen 
Simándy Páléival. 

Már a korabeli bírálatokban is megjelent a Spenglerre való utalás,14 s a mai marxista 
értékelések is szólnak Spengler hatásáról.15 Joggal, hiszen Spengler nemcsak 
Frobeniuson keresztül hatott Németh kultúra-felfogására, hanem (legalább) két 
művével: A döntés évével és (már a Magyarság és Európa megírása után!) A Nyugat 
alkonyával is. A hatás kutatásában viszont nagyfokú óvatosságra int Németh Lászlónak 
az a szellemes — és esetében különösen igaz — aforizmája, amely szerint „akiben igazán 
készül valami, az mindig talál könyvet, amiből magát kiolvassa".16 A hatásnak ez az 
áttételezettsége érvényes Némethnél Spenglerrel kapcsolatban is. Ugyanis előbb volt 
Szophoklész, s csak utána Spengler! A tragikus életérzést Szophoklész oldotta föl 
benne;17 Spengler a megerősítő szerepét játssza, ő az, aki meg is nevezi ezt az élet-
érzést. A Tanú-korszak legelején Németh múzsája „a szorongó tájékozatlanság", a 
Magyarság és Európa idején: a „gyötrő veszélytudat".18 Máshol meg azt íija, hogy „az 
emberiségnek nincs nagyobb ellensége, mint az optimizmus. Ez az a meleg fürdő, 

1 3 Orvostörténet és szellemtudomány. Uo. 
l*Gogolák Lajos: Magyarság és Európa. Korunk Szava, 1937. 7. sz. (ápr. 1.) 209. 
1 5 Vö. pl. Király István: Eszmei problémák Németh László műveiben 1945 előtt. Kortárs, 1982. 

7. és 8. sz. 1151. 
"Tanú-évek. [19381 In: Homályból homályba. I. k. Bp. 1977, Magvető-Szépirod. Kiadó. 448. 
1 1 Vö. Messziről. Tanú, 1936. III-IV. (nov.) 117. 
" V ö . Fatalizmus vagy veszélytudat? Tanú, 1936. I—II. 34. 
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melyben izmai szétlöttyednek"-19 Arról, hogy Spengler s az ő nézetei között van 
hasonlóság, maga Németh László is szól.20 Elfogadja a tragikus életérzés állapotát mint 
a morális kényszer alaphelyzetét: az ő felfogásában ez tragikus hősiesség értelmezést 
kap; spengleri formula a faj mint erkölcsi fogalom is; s nem utasítja el Spengler raciona-
lizmus-ellenességét sem. „Mondjam-e, hogy Spengler kor-látomásában sok az igazság?" 
- kérdezi Németh László. „Spengler tételeit én magam is 'házifogalmazásban' adhatom, 
nem az ő szavaival, hanem régibb tanulmányaim formuláival, annyira kész mederbe 
ömlött, amit mondani akart."2 1 Spengler bizonyos tételei számára tehát készen volt a 
„meder", már az ok megismerése előtt is. Ugyanakkor vitázik is vele, mindenekelőtt a 
történelmi erők túlságos tisztelete kérdésében. (A Spenglerrel folytatott „polémia" 
terméke a Németh László-i utópia-felfogás egyik igen lényeges összetevője is: az utópia 
mint a valóság kiegészítője.) Már az első — 1934-es — Spenglerről írt cikkében rámutat 
a német történész-filozófus történelemmagyarázó szándékának fő politikai motívumára: 
a porosz világuralom [sic!] eszmei előkészítésére, szolgálatára. Egy évvel később -
közvetlenül a Magyarság és Európa előtt — Frobenius és Spengler programját állítja 
egymás mellé; amannál az „etióp" típusú uralom: „egy óriási kenyérfa, mely az egész 
emberiségre kiterjeszti árnyát", emitt — Spenglernél — a ragadozó „hamita" szellem.22 

Legfőbb ellenvetése Spenglerrel szemben: „a tragikus köpönyeg" fölvétele, azaz 
Spengler fatalizmusa. A 19. század Németh szerint is a bomlás kora, „de ez a bomlás 
mégsem annyira egyértelmű, mint Spengler hiszi, nem tiszta züllés, szétesés; kötött 
erők szabaddá válása, kínálkozása is".2 3 

A Magyarság és Európa megírása után is többször visszatér a Spengler-hatás elem-
zésére, illetőleg Spengler bírálatára. Egy 1936-os cikkéből24 például kiderül, hogy 
1935-ben még nem olvasta A Nyugat alkonyát. Bírálóinak — akik Spengler elplagizálá-
sával vádolták - válaszolva kifejti, hogy nem Spengler, hanem Ortega, Frobenius és 
Dilthey bátorították fel kultúra-elméletének összefoglalására a Magyarság és Európában', 
Spengler nagy művének fő teóriáit (pl. kultúrkörök, analógiakutatás) merevnek, 
mechanikusnak, s a történeti szempont elsikkasztásának tartja. Szerinte a kultúralaktan 
helyett a kultúraikattan a teremtő tudomány (a maga történeti összehasonlító elem-
zéseinek lehetőségével) nem az alak, hanem a struktúra; a kultúrák vizsgálatában pedig 
az összehasonlító lélektan módszere és eredményei a lényegi kérdés. 

Németh László Spengler fatalizmusával szemben a veszélytudatot és a hősi elszánt-
ságot vallja és vállalja, azt, amely „látja a szakadékot, de nem ismeri el, hogy belé kell 
esni". Tehát a Magyarság és Európa záró fejezetének jelképes címe: Szalamisz, egyben 
Németh László elkötelezettségét is jelenti és demonstrálja. Néhány évvel később 
Németh megerősíti a Spenglerrel szembeni világnézeti-politikai kifogásait, ellenérzéseit: 
Spengler „a maga faja világuralmát fundálta meg" civilizáció-elméletében. Németh nem 
hisz Európa „hullafoltjai"-ban. Még 1940-ben sem.25 (S ez a meggyőződése meg is 

1 'Démonok, törvények, titkok. [1936 In: Európai utas. 622. 
20Oswald Spengler: [Die] Jahre der Entscheidung. Tanú, 1934. VII. (febr.) 1 0 - 1 2 . 
2 1 I. m. 17. 
2 2 San Remo-i napló. 18. 
13Oswald Spengler: [Die] Jahre der Entscheidung. 17. 
2 4 Fatalizmus vagy veszélytudat? 2 9 - 3 5 . 
2 s Európa egysége. Uo. 
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marad egészen az 50-es évekig.)26 Hisz viszont egy generális reform lehetőségében és 
sikerében. Szorong, de hősi példát mutat. 1934-ben írja: „Szorongó lélek vagyok, de 
[. . .] vannak pillanatok, amikor úgy érzem, hogy az egész világ az én vetésem s csak 
egy nagy összefoglaló példa, értelmet adó hit kell hozzá, hogy a külön, összefüggés 
nélkül hajtó kis minőségcsírák egy virágos bozótban összecsapjanak."27 Éppen e lelki 
kettősségből fogant a Magyarság és Európa is. 

II. „A kiterjedő Európa" 

Németh László teóriája szerint az európai kultúrának négy nagy korszaka volt. 
Németh nem kultúrkörökről és az egész világ, a teljes lakott részek „világkultúrájáról" 
beszél, mint nevezetes művében Spengler, s csak két földrajzi és időbeli zóna közös 
Spengler nyolc magas kultúrájából az övével: az „antik" (Némethnél a görög, majd a 
római), valamint a „nyugati" (Némethnél a nemzetek születésétől a jelenkorig).2 8 Az 
egyes kultúrák — Németh László fogalmazásában — „óriási növés-lökés" módján s okán 
születnek, önmagukban rejlő növésterv szerint: a középkori és újkori európai kultúrák 
mind nagyobb és nagyobb zónákra terjedtek ki. A görögség egy nép alkotó élete volt, a 
rómaiak egy államot testesítettek meg. A kereszténység és a népvándorlás kora: egy 
egyház hajója. A negyedik nagy korszak (a nemzetek születésétől kezdve) viszont 
„egymásra utalt leánykultúrák közös nedvkeringése". E negyedik kultúrakorszaknak 
három nagy „növéstüneménye" nyomán terjedt ki más kontinensre is az európaiság. A 
keresztes háborúk kora: a Földközi-tenger meghódítása; a reformáció, a reneszánsz és 
Amerika fölfedezése: az Atlanti-óceán európai tenger lesz; s végül: a kapitalizmus kifej-
lődése magával hozza a világtengerek meghódítását.2 9 

Ez a kultúrtörténeti vázlat mélyebben fekvő filozófiai alapra épül: a világ „kettős 
forradalma", anyag és szellem egységes, egyidejű forradalmának a tételére. Anyag és 
szellem „vagy-vagy"-át — mint ok és okozat összefüggését — Németh László szégyen-
letes leegyszerűsítésnek nevezi,30 álláspontja szerint az anyagi és a szellemi változások 
nem okai egymásnak, hanem egymás velejárói: „a két forradalom egy". 3 1 Hendrik de 
Man szocializmus-elméletében az egyik fundamentális újdonságnak azt tartja, hogy de 

2 6 Egy 1958-as cikkében így ír Németh László: Spenglemek „voltaképpen abban is igaza volt, 
amit akkori optimizmusom [ . . . ] nem akart elfogadni: a nyugati civilizáción az ó' jóslata szerint 
ütnek ki a hullafoltok - csak a nagy históriai munka jutott, amelyet ő a németségnek szánt, egy 
keletebbre fekvő' népnek". (Megjegyzések egy előszóra. In: Utolsó széttekintés. Bp. 1980, Mag-
vető—Szépirodalmi Kiadó. 641. 

2 7 Érdemes-e? 173. 
2 'Németh László utólag bírálja is Spengler „kultűrkörei"-nek merevségét: szerinte Spengler nem 

történelmet írt A Nyugat alkonyában, (hiszen - Németh szerint - „a történelem folyás"), hanem 
„kultúra-szimbólumokat" alkotott. (Vö. Fatalizmus vagy veszélytudat? 32.) 

2 9I . m. 8-12. 
3 0 „A szellem a függvény s az anyag a független változó? Elhihető, hogy a valóság ilyen engedel-

mesen kövesse a mi analízis gyártotta szavaink sugallatát?" (Marxizmus és szocializmus. Válasz nyílt 
levélre. Tanú, 1934. VII. [febr.] 84.) 

3 1 Új nemesség. Tanú, 1932. II. (nov.) 67. 
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Man „az Überbau-elméletet lebontotta,"3 2 s a Magyarság és Európával egy időben írt 
Életcélban éppen a „kiterjedő Európa" bemutatásával szemlélteti, mintegy igazolja 
tételét: „A történelemben, mondja a marxista, a gazdasági átalakulás mindig megelőzi a 
szellemit. Az anyag forradalma teríti le az új talajt s az új kultúra ennek az új talajnak 
a virága. Amíg nincs új föld, nincs új szirom sem. Egyáltalán nem így van, felesel rá a 
'szellemi' hajlandóságú ifjú, akár szellem-történésznek, akár új katolikusnak vagy új 
humanistának nevezi magát. Előbb jönnek a nagy szellemi lökések: az emberek hite, 
értékek és vágyak hierarchiája alakul át; aztán mozdul meg társadalom és gazdaság [. . .] 
Anyagnak és szellemnek ezt a vitáját én fölöslegesnek tartom. Anyag és szellem csak a 
mi agyunkban válnak szét: a valóságban ugyanannak az életnek más-más aspektusai. A 
történelemben nincsenek 'anyagi' és 'szellemi' forradalmak. Az élet időnként meg-
duzzad, új területekre áramlik ki s ezek a nagy kiáramlások egyszerre anyagiak és 
szellemiek." Németh László itteni három példája: a keresztes háborúk kora, Amerika 
fölfedezése és a 19. századi kapitalizmus. Azaz: a Magyarság és Európa három nagy 
„növéstüneménye". „Három anyagi forradalom — folytatja idézett cikkében —, de 
ugyanakkor három szellemi is." Mindhárom lényege a „kiáramlás". A 20. század 
kiáramlás-területe Németh László szerint: „az új, az embermilliókat felszívó világ: a 
Kert, a minőség-földművelés".33 

Németh László felfogása szerint — s ebben egyetért Spenglerrel — a történelem nem 
okadatolható oly módon, mint a természettudományok. Éppen Spengler-kritikájában 
íija 1936-ban: „Ok és okozat mindig csak akkor magyaráz meg valamit, ha két idegen 
rendszer hat egymásra. Az élet önmagukból fejlődő rendszereiben: épp a spontán fejlő-
dés az oksággal csak körüljárható, de meg nem magyarázható[. . .] Épp ilyen hozzáfér-
hetetlenek oksággal a kultúrák növés és válság lökései is." A kultúrák lényegét nem a 
kicsinyesen okolgató tudós, nem is a történelemellenes kultúrmorfológia, hanem csakis 
a „szerkezet-látó" történetírás tudja megragadni.34 

Ez a „köztes" világnézeti és történetfilozófiai pozíció eredményezi, hogy Németh 
László kultúrtörténeti megalapozásában a kultúrát nemcsak élő szervezetnek, de kimon-
dottan antropomorf jelenségnek fogja fel. „A kultúrák életében a növekedést növe-
kedési válságok szokták megszakítani. Nemcsak a kultúrákéban, az emberében is [ . . . ] 
— hja, majd hozzáteszi: „A kultúrák élete épp növekedés- és válságlökéseik ritmusában 
rendkívül emlékeztet az egyén életére."35 Az ezt a tételt demonstráló példák: antro-
pomorf-asszociációs metaforák. Németh László kultúrkritikai megközelítéséből követ-
kezik továbbá, hogy gazdasági, társadalmi vagy politikai válság helyett ő a „szokás-
jogaként, „élet"-ként értelmezett kultúra válságáról beszél. Szerinte a 19-20. századi 
kapitalizmus válsága „egy teljes kultúrválság", amelyből kilábolni csak „újrafoganás"-sal 
(ez is egy jellegzetes antropomorf metafora!) lehet. „Európa csak akkor újhodhat meg, 
ha új pénzt szerez."36 Hiszen a közös kincs fogyóban: a modern kor válsága éppen a 
kultúra jellegteremtő erejének elapadásával magyarázható. 

32Hendrik de Man: A szocialista eszme. Tanú, 1936. I—II. 46. 
3 3Vö. Életcél. Tanú, 1935. V - V I . 235-236. 
3 4 Fatalizmus vagy veszélytudat? 3 1 - 3 2 . 
3 4 . m. 21-22. 
' • I . m. 3 2 - 3 3 . 
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Az európai kultúrában — fejtegeti Németh László a Magyarság és Európa lapjain — a 
jellegadó első nép a görög volt, egyben az „első vezér" is, mind a mai napig. Példája 
kivételes jelentőségű, mivel „vallás, érzékiség és az alakítóerő a görögökben volt meg 
együtt utoljára" — erősíti meg a San Remo-i naplóban is. A modern ember lelki 
helyzetét Németh szerint a görög művészet fejezi ki nemcsak a legpontosabban, de 
örökérvényűén is.3 7 A görögök jelentik egyben azt a „kaput" is, melyen át még ősibb 
kultúrák felé vezet az út; mégpedig a Németh László által oly sokszor felidézett 
„Európa alatti" világ, későbbi kifejezésével: az „archetípusok" világa felé. A görög 
világ leány kultúrái a 19. századra beszűkültek, kórosan egyoldalúvá váltak. Elsősorban a 
gazdaságcentrikusság tette őket azzá, mert miközben a kultúra anyagi tartozékai 
rohamosan gyarapodtak, maga az élet beszűkült, messze távolodott a görögség teljesség-
eszményétől.38 A negyedik kultúra-korszak, amely „Isten pénzét befektette vállalkozá-
saiba", elherdálta Délosz kincsét, a görög örökséget. A megújulás mindezek ellenére 
azonban — s ezen a ponton csap át a válságérzet a hősi vállalkozás hirdetésébe — lehet-
séges, ugyanis az európai kultúrának titkos tartalékai vannak. „Minden, ami pozitív: egy 
új Európát mutat, amelyhez sorskérdés, hogy sorsát a magyar is hozzákösse." 

Európa válságáról a 20-as, 30-as években értekezni közhely számba ment. Ortega 
joggal állapította meg már 1929-ben: „Mostanában sok szó esett Európa hanyatlásáról. 
[. . .] Mielőtt Spengler könyve megjelent [1918 és 1922, M. I.], már az egész világ e 
hanyatlásról beszélt, és a könyv sikere, mint ismeretes, annak köszönhető, ami mint 
gyanú vagy meggyőződés mindenki lelkében, a legkülönbözőbb érzésekkel együtt és a 
legkülönfélébb okoknál fogva, már megvolt."39 Németh László vállalkozását az teszi 
különösen izgalmassá, hogy (már 1932-ben - éppen Ortegát kommentálva - ) követ-
kezetesen a kultúra válságáról beszél: „Felületes dolog Európa válságát a gazdasági 
válsággal azonosítani [. . .] Európa igazi betegsége, hogy megduzzadt életereje számára 
nem képes megfelelő programot találni."40 Németh László kapitalizmus-ellenessége 
úgyszintén régebbi eredetű. Európa legnagyobb bajának azt tartja, hogy „nincs veze-
tésre termett rétege, a tizennyolcadik század nemességét a demokrácia felőrölte [. . .] A 
világ eliparosításának az eszméje, az ősmarxizmus alapja, megbukott. Az új eszmény 
nem a transzmissziós szíj, hanem a kertészolló és a karfiol."41 Németh szerint a marxiz-
mus is ,polgári irány", tehát alkotóelemei (felsorolása szerint: a hegeli történetfilozófia, 
„az élet kapitalista szemlélete", a hit a tudományban [!] mint az élet magyarázójában, 

3 7 Vö. Levél Kerényi Károlyhoz. [1935] In: Kiadatlan tanulmányok. I. k. Bp. 1968, Magvető. 
359-363 . 

3 8 A San Remo-i naplóban ezt úgy fogalmazza meg, hogy a 19. század nagy műve, „a világot 
egybedrótozó iparosodás" nyomán kiveszett az emberekből „az együttérzés, a megértés, az élőket 
összefoglaló sorsközösség misztikája". (1. m. 2 2 - 2 3 . ) 

39Ortega y Gasset: A tömegek lázadása. Ford. Puskás Lajos. Bp. 1938. Kir. Magy. Egyet. Nyom-
da. 152. Magyar példát emü'tve: Simándy Pál morálfilozófiai indíttatású könyvében etikai síkon 
fogalmazza meg az európai hanyatlás mibenlétét. „Európa élete az erkölcsi válság kettős örvénye 
fölé jutott. Részint a tárasadalmi morál, részint az etikai idealizmus válságának örvénye fölé." (Az 
elsikkadt hegyibeszéd. Losonc 1932, Losonczi ny. 3. 

'"'Ortega: La rebelion de las masas. Tanú, 1932. I. (szept.) 57. 
4 1 Helyzetkép. Tanú, 1934. VIII. (jún.) 164 -165 . 
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a revolucionizmus, valamint az utópizmus) nem adnak, nem adhatnak megoldást a 20. 
századi Európa mély bajainak gyógyítására.42 

A megváltást, a gyógyulást csak Isten „új pénze" hozhatja. Ez az új pénz Németh 
László értelmezésében: új nép. Friss, mohó, elhasználatlan, megújulásra kész nép. 
Spenglernél, Dilthey-nél és részben Frobeniusnál (magyar példákat idézve: Szekfű Gyula 
fiatalkori művében, A magyar állam életrajzában vagy Prohászka Lajos A vándor és a 
bujdosójában) szintén hasonló a végkövetkeztetés.43 Csakhogy míg ezeknél (kinél 
nyersen, kinél csak áttételesen) a németség kivételes európai szerepére tevődik a hang-
súly, addig Németh Lászlónál (s részben Prohászkánál is) a közép-kelet-európai szét-
szórtságban élő magyarságra. 

III. „Az új Európa" 

Hogyan képzeli el Németh László Európa megújhodását s melyek azok a biztató 
jelek, amelyek e megújhodásra reményt nyújtanak? 

Hasonlata szerint az európai kultúra: egymás alatt húzódó víztartó rétegek sora, egy-
másutánja (egymás „alattija"). Az első — legfölső — réteg az egyházatyák „magassá-
gában" található; a második Rómát „választja el a hellén világtól, a harmadik a görö-
göket a barbároktól". Ebből a megközelítésből is kitűnik, hogy Németh László csak két 
kultúrateremtő periódust tart egyben jellegteremtőnek is: az antik (elsősorban a görög) 
és a korai középkor világát. A későbbi korok megújulásai többnyire csak örökségek, a 
jellegadó kultúráktól való megtermékenyülés következményei. Azaz csak lennének а 
következményei, hiszen a legmélyebb rétegig: a görögökig hosszú századokon át nem 
sikerült „lefúrni". Nietzsche volt az első — mondja Németh —, aki észrevette, hogy „a 
görög nem tantárgy, hanem ma is aktuális életérzés". Lawrence még mélyebbre fúrt: 
„az etruszk és babilon, asszír kultúrákban keres szövetséget".44 

A Tanú egyik korábbi számában Németh László már körvonalazta Nietzsche, 
Lawrence és Joyce szerepét, jelentőségét az ókori világ újrafölfedezésében.45 Görög-
ségélménye (már-már mítosza) ekkor, 1930 és 1935 között a legintenzívebb, legtel-
jesebb. Számos cikkében tesz hitet amellett, hogy Európa 19., 20. századi válságának 
leküzdésére egyetlen út kínálkozik: a polgári korszak civilizációját (akár spengleri értel-

4 2 Marxizmus és szocializmus. 83. - Németh László kapitalizmusellenes, nagytó'ke- nagyipar- és 
19. század ellenes nézeteit 1. még (1935-ig követve): F. Fried: A kapitalizmus vége. Tanú, 1932. I., 
Európa földrengés térképéhez. Tanú, 1933. III. (jan.) A minó'ség forradalma. Uo., A huszadik 
század vezérjelenségei. Tanú, 1933. IV. (ápr.), Új politika. Kecskeméti Lapok, 1933. ápr. 16., 
Nemzeti radikalizmus. Tanú, 1934. VII. (febr.), Helyzetkép. Tanú, 1934. VIII. (jún.), A magyar élet 
antinómiái. Válasz, 1934. 2. sz. Érdemes-e? Válasz, 1934. 3 - 4 . sz. A reform, Tanú, 1935.1. 

4 3Prohászkát idézzük: „A vándorlás [ . . .] az ifjú lélek életformája. Akit még lehetó'ségek hívnak 
és akiben a megvalósulás ereje és életet gazdagító pathosza feszül. S ez a távolba szegó'dő akarat 
bizonnyal még ígéret az öreg Európa számára . . ." [sic!] (A vándor és a bujdosó. Bp. [1936] 1941, 
Danubia Könyvkiadó. 114.) Prohászka Lajos is Európa hanyatlásáról beszél művében. (Vö. a Post-
ludium című fejezettel.) 

4 41. m. 3 9 - 4 0 . 
4 S Vö. Lawrence: Apocalypse. Tanú, 1933. V. (jún.) 
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mezés szerint is fogalmazhatjuk) és kultúráját zárójelbe téve, a leánykultúráknak köz-
vetlenül az ókori görög kultúra forrásából kell táplálkozniok. (Németh László már az 
1928-as Új reformkor felé című cikkében is „a polgárság pacsuli kultúrájá"-ról beszél, s 
ez a nézete a későbbiek során sem változik meg lényegesen.) 1934-ben a Görögök vagy 
a halott hagyomány című esszéjében részletesen és érzékletesen írja le a görög jelleg 
mibenlétét s a görög példa vonzerejét. A görögség elsősorban vállalkozókedv a számára, 
a görög nép az életéből csinált remekművet — hangsúlyozza. A szalamiszi csata (a 
Magyarság és Európa záró metaforája!): „elszánt szembenézés a valósággal, a történelem 
legsötétebb és legeredményesebb 'realizmusa'. A reménytelenségnek [. . .] diadala [ . . . ] " 
A görög nép történelme a legtisztább „vonalvezetésű", mégis: a változatok, a helyi 
színek nagy gazdagságát mutatja." „A görög zseniális nép". Nem apja azonban a mai 
civilizációnak, hanem nagybátyja: a latin—keresztény kultúra (benne foglaltatik ebben a 
Németh László-i kultúrtörténet negyedik korszakának csaknem az egésze, tehát a 
modern polgári kultúra is) mint szülő mögött a mai embernek bizalmasabb a kapcsolata 
a görög nagybáttyal s az egész keresztény kultúra előtti múlttal.46 E „pajtáshagyo-
mány"-ból születik a Magyarság és Európa egyik kulcsfogalma: az európai vallás gon-
dolata. A görögség és a görögök előtti világ sugallatában — mondja Németh László - a 
keresztény örökséget kitágítva-gazdagítva, egy dogma- és meghasonlottság nélküli lelki-
állapot részesei lehetünk. 

A 20. század új gondolkodása mindenekelőtt a tudományban mutatott fel néhány 
figyelemreméltó „léleköblösítő" eredményt. A Magyarság és Európában Németh László 
az új tudóstípus legfontosabb tulajdonságának azt tartja, hogy az „egyéni üdvösség 
ügyéből adódó kérdésekre kér választ. [. . .] Szakját ott választja, ahol üdvösségügyének 
az ismeretszomja a legnagyobb. Szakkérdései: a tudomány felé vívmányok, ő feléje: 
létet érintő fontos válaszok. Magatartásszabályozó ez a tudomány, mint ahogy Szók-
ratész követelte tőle."47 Németh László felfogása az úgynevezett szellemtudományok-
ról (melyek közé a lélektan és a történelem mellett „társadalomtudományok" megneve-
zéssel még a jogot, a szociológiát és a politológiát sorolja be) 4 8 a 30-as évek közepén 
Dilthey nyomán kristályosodik ki. Egy 1934-ben írt cikkében egyetértőleg kommentálja 
Dilthey azon nézetét, miszerint a szellemtudomány tárgyát „önmagunkból kell megér-
tenünk". A szellemtudomány „ahogy Dilthey csinálta, valóban épp annyira üdvösség-
ügy, mint tudomány". S „Mindaz, ami szellemtörténet néven folyik a világban (a 
helyes szó tulajdonképp 'élettörténet' lenne) a diltheyi történelemmel együtt vívott 
üdvösség-küzdelem folytatása, utánzása nagyokban és kicsinyekben."49 Lényegét 
tekintve ugyanezt a gondolatot hangsúlyozza Németh László A magyarságtudomány 
feladataiban is. Az újfajta tudós „magatartástudományt csinál magának innen-onnan 

4 6Görögök vagy a halott hagyomány. In: Európai utas. 9 - 1 7 . Vö. még: Lackó Miklós: Sziget és 
külvilág. Kerényi Károly és a magyar szellemi élet. In: Szerep és mű. Bp. 1981, Gondolat. Első-
sorban: 2 7 0 - 2 7 2 . 

4 7 I . m. 49. 
4 8 L. Orvostörténet és szellemtudomány, valamint: Dilthey: egy német tudós. [1934] Európai 

utas. 5 2 2 - 5 3 2 . 
"'I. m. 532. - A Dilthey-hatásról (az ugyancsak ez időben keletkezett Érdemes-e? című 

esszével kapcsolatban) 1. Béládi Miklós: Esszé a Tanú-időből című tanulmányát. (Alföld, 1983. 1. sz. 
Elsősorban: 34—35.) 
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összeharácsolt ismeretekből, üdvössége használatára". Ez a magatartástudomány 
(Németh sorstudományként is említi) azonban nem áll szemben az „abszolút tudo-
mány"-nyal, hanem kiegészíti azt.50 Dilthey éppen azért nagy formátumú új típusú 
tudós — vonatkoztathatjuk e fenti gondolatot a Dilthey-kommentárra is - , mert a 
szellemtörténetet - az abszolút tudomány egyik ágát - úgy tudta művelni, hogy az 
egyben üdvösségügy, magatartás- (sors) tudomány is tudott lenni. 

A 20. század megmerevedett gondolkodásán a szellemtudomány ütöt te a legnagyobb 
rést — folytatja a gondolatmenetet Németh László a Magyarság és Európában — azáltal, 
hogy „a múltat megint lakhatóvá tette, nemcsak tudtunk valamit az athéniekről vagy 
régi franciákról, hanem bizonyos fokig athéniek és régi franciák tudtunk lenni".51 A 
20. század néhány nagy gondolkodója tovább tudott lépni a merev kategóriákba préselt 
gondolkodás oldásában, s „léleköblösítő" tudományos eredményt produkált. Elsősorban 
Lévy Bruehl, aki a „primitív" népek gondolkodásában ismerte föl az európainál 
semmivel sem primitívebb logikus, zárt rendszert.52 Frobenius ugyanezen típusú népek 
kultúrateremtő képességét tárta a világ elé, rámutatva a prehisztorikus kultúrák forrás-
erejére és értékére. Freud a lélektanban vitte végbe a „léleköblösítő" tudományos 
felismerést: kimutatta az „elmebeteg" és a „normális" ember közötti válaszfal mester-
kéltségét.5 3 

Európa tehát felszabadító élményt keres, az ókori és a prehisztorikus kultúrák felé 
fordult, az „emberiség mélyeit" kívánja megismerni. Németh László bizonyosra veszi, 
hogy a megújulásra, felszabadulásra vágyó tudomány fő teljesítménye a görögség újra-
felfedezése lesz. „Nem csodálni vagy utánozni akarjuk a görögöket, hanem görögök 
lenni" — villantja fel már itt, könyvének első harmadában a Magyarság és Europa 
központi eszméjét és ideáját.54 

A kiszámítható törvényekre épülő filozófiák, illetve tudományok viszont válságba 
kerültek a 20. század elején — véli Németh László. A marxizmusban „túl sok a törvény" 
és „túl kevés az ember" — állítja, az orvostudomány és a fizika új területei a klasszikus 
szabályokkal már nem tanulmányozhatók, az ottani jelenségek az eddig bevált tör-
vényekkel már nem írhatók le.5 5 

S nemcsak a tudományok, de az egész 20. század sem hajlandó a polgári civilizáció 
előrevetített törvényei szerint „viselkedni": az új Európa megjelenésének kézzelfogható 

5 0 Vö. A magyarságtudomány feladatai. [1935] In: Kiadatlan tanulmányok. I. 382-396 . 
5 ' 4 5 . — Németh László 1932 őszén a Tanú II. (novemberi) számában az újabb magyar törté-

nelmi munkák szemrevételezése során a 20. század legfontosabb tünetének azt érzi a tudományban, 
hogy az képes különböző szempontokat érvényesíteni „egy abszolút szerkezetben" (pl. Proust, 
Ortega, Einstein). A szellemtörténetet itt még úgy értékeli, mint „szétfolyó, önmagának sokszor 
ellentmondó jelenség"-et, amely - jelszavain túl - az új módszernek „fogzási láza". (1. m. 108.) 

S 2 L. még: Démonok, törvények, titkok. - Németh László e cikkét Lévy Bruehl könyvének 
(Mentalité primitive) újraolvasása nyomán írta, tehát a Magyarság és Európa idején már ismerte a 
művet. 

5 3 L. még: Freud és a pszichoanalízis. [1929] In: Európai utas. 567-584 . 
3 4 Uo. 48. 
5 ' Németh László már korábban is úgy látta, hogy — különösen a társadalomtudományokban -

nem lehet törvényeket erőltetni a valóságra, mert így óhatatlanul is leegyszerűsítjük, elmechani-
záljuk a jelenségeket. (Vö. Orvostörténet és szellemtudomány. 564.) 
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tünetei (nosztalgia a kisbirtok után, a kert-szellem hódítása stb.) is igazolják, hogy „a 
kert az új Európa vitaminja". 

Ezekből a biztató jelekből azonban — fejtegeti Németh László — hiányzik a társa-
dalmi-politikai manifesztáció; az Európában folyó állam- cs nemzetalakító kísérletek 
nem sok jóval biztatnak. Németh három kísérletet vázol fel: az orosz szocializmust, az 
olasz fasizmust és a német hitlerizmust. A legalaposabb és leginkább a jövőbe mutató 
Oroszország példája, habár „A kísérlet marxista volt, a nép: orosz. Szinte teljes ellen-
tét."; az olasz próbálkozás „szocializmusnak kevés, vallásnak pedig annyi sem". Német-
országban a kísérlet előfeltételei kitűnőek voltak (Schiller, Hölderlin, Nietzsche), ám a 

•végeredmény: torzszülés, „barna káosz".5 6 

IV. „Magyar mérleg' 

Németh László szerint az európai kultúra szervei a nemzetek, s időről időre azok 
erősödnek meg, amelyek éppen a „növésirányba" estek. (Az egy évvel később írt 
Spengler-bírálatában ugyanezt a metaforát fejti ki .5 7) Az új Európa sem kiterjedésében, 
hanem mélységében fog nőni, tételezi fel. (Következetesen kerüli a haladás fogalmat, 
helyette, mennyiséget jelző szinonimákat — mint pl. „duzzadás", „növekedés", „kiter-
jedés", „tágulás" — használ); végeredményben tehát mégiscsak figyelembe veszi a 
mennyiségi növekedésen alapuló evolúciót. Magyarország esélyét az élre ugrásban azért 
tartja jónak Németh László, mert rendelkezik az élre ugrás lehetőségével: „a feltételek, 
hogy kertországgá legyen, kedvezőbbek, mint Európában akárhol". A nagy kérdés azon-
ban Németh László számára is az, hogy vajon „Benn van-e a magyar kultúra annyira 
Európában, hogy most, amikor egyszer szólítják, jelentkezni tud?" Kérdés, hogy meg-
vannak-e „Kertmagyarországhoz a kertországerényeink".58 Németh László válasza saját 
kérdésére : megvannak ezek az erények, s a magyar kultúra benne van, benne gyökere-
zik Európában. 

Az e tézist igazoló gondolatnak két szintje van. Az első szinten a „mély-magyar" 
sorsszemlélet és a görög hajlam mint ideális magyar karakterjegy kapcsolódik össze; a 

5 6 Uo. 52-59. Lényegét tekintve nem változott az a történelmi körkép, melyet - Ortega 
„ismert csillagképét" felvázolva - Ortega nyomán maga is elfogad. Itt első', legkedvezőbb lehetőség-
ként a szűk körű elit vezető szerepe jön számításba, amely „méltó programot ad a világnak". A 
második variáció - egy fokozattal lejjebb - az orosz szocializmus, amely - nyugatra átterjedve -
„az élet megszűkítését [. . .] jelenti, de egy alacsonyabb szinten mégis stabilizál". S végül „ha a 
kommunizmus is életképtelen, jön a fejetlenség, a barbárság" - azaz a fasizmus. (Vö. Ortega: La 
rebelion de las masas. 57.) 1936-ban viszont az orosz szocializmust már a sztálinizmussal azonosítja, 
s nagy aggodalommal ír — a németországi fejleményeket is szem előtt tartva — a „bizáncizmus" 
európai elharapódzásáról. (Vö. Nyugat és Bizánc. Válasz, 1936. 1. sz. 19-23. ) 

5 7 A „többsejtű telepes kultúrát kevésbé fenyegeti a civilizatorikus megmerevedés, mint az egysej-
tűeket. Egyetlen teremtő nemzet is átsegítheti válságain. Az európai történet nem is más, mint 
teremtő állapotba jutott nemzetek sorozatos belépése az európai kultűrfolyamatba. Mindig más nép 
volt a szív, mely az egészet vérrel eltartotta, mindig más népben égett az egészért a tudat." (Fata-
lizmus vagy veszély tudat? 34.) 

5 8Vö. 63-65 . 
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másodikon pedig a mély-magyar gondolat kelet-európai (és középkori nyugati) gyökér-
zetet, illetőleg párhuzamokat kap. 

A Kisebbségben egyik alapvonulata, a „mélymagyarok" sora — némi későbbi módo-
sítással — már legelső kinyomtatott tanulmányában is szerepel!59 S a 30-as (és a 40-es) 
évek számos írásában folytatódik, ismétlődik, variálódik a „mély-magyarság"-téma.60 A 
San Remo-i napló ban már a kelet-európai helyzettudattal kapcsolódik össze. Az itteni 
„névsor": Bessenyei, Berzsenyi, Széchenyi, Arany, Kemény, Madách, Vajda, Péterfy, 
Ady, Fülep Lajos.61 Történeti megközelítésben a „mély-magyarság" kora — miként ezt 
a Magyarság és Európában vázolja — a 16. és 17. század, amikor még a népi és nemesi 
„anyag" ugyanaz, a magyar jelleg „Kolozsvártól Csáktornyáig" egynemű.62 Ekkor még 
nem födte be az eredeti magyar kultúrát az az „alluviális" réteg, amelyet — Kazinczy 
fellépése nyomán — a szervetlenül átvett európai hatások alakítottak ki. „Magyarország-
nak a szatmári béke a vízválasztója — foglalja össze történelmi áttekintését Németh 
László —; túl rajta még a sűrű, sötét, egy tömb Magyarország, innen a Habsburgokhoz 
hozzákezesedő, világosabb, idegen műveltségű."63 A magyarság „legigazibb hajlamai" — 
írja később a Magyar radikalizmusban — néhány nagy írónkon és muzsikusunkon kívül 
már csak a magyar nép ép szigetein találhatók meg.6 4 

A görög és a „mély-magyar" alkat rokonságának klasszikus Németh László-i példája 
— nemcsak a Magyarság és Európában — : Berzsenyi, aki „a görög ősmelegbe viszi vissza 
a magyar foganást. Nemcsak azt bizonyította be, hogy a magyar vers milyen jól tud 
görög szárnyon szállni, hanem hogy épp a legnehezebb magyar természet röpül ezzel 
a számnyal a legmagasabbra."65 Alkat és verselés közt már a 20-as évek írásaiban is 
szoros kapcsolatot lát Németh: „A versforma az alkat irodalmi grafikonja." — fogal-
mazza meg már 1925-ben. Ugyanebben a tanulmányában — Az Ady-vers genezisében — 
azt írja, hogy Berzsenyi „magyarossá, berzsenyissé döngette Horatius szőlővessző hajlé-
konyságú alkaiosziját[. . .]", s hogy Ady „a görögösre emlékeztető árnyalattal futtatja 
be poézisét".66 Egy másik Ady-cikkében arról ír, hogy Ady „igéi" huszadik századiak, 
de egyben „ősi, görög igék".67 1932-ben Tamási Áron Ábeléről szólva azt emeli ki, 

" V ö . Móricz Zsigmond. [1926] In: Két nemzedék. Bp. 1970, Magvetó'-Szépirod. Kiadó. 100. 
(Kivétel: Jókai és Petó'fi.) 

6 0 L . pl. A Nyugat elődei. [1932] Vajda, Péterfy és Zilahy Károly portréit. In: Az én katedrám. 
Bp. 1969, Magvető-Szépirod. Kiadó. 6 4 1 - 6 6 8 . 

6 1 San Remo-i napló. 82. 
6 2Egy későbbi cikkében ugyanerről így ír Németh László: „a régi magyarság [ . . .] egyszerre volt 

úri és népi életforma: humanistáin és prédikátorain át Európát szopta s patriarchális udvarházaiban 
a népiséget szítta és emelte ( . . .) Ma már úgy érezzük, hogy a régi magyarság a magyar kultúra 
súlyosabb fele, s későbbi nagy íróinkat is az növesztette kortársaik fölé, hogy gyökérzetük valahogy 
leért belé. A magyar népiség, akár magyar nyelv az, akár ritmus, észjárás, bölcsesség: szűk és 
betokolt; teljesebb és nyíltabb alakja: a magyar régiség. Magyar nép és magyar múlt: csak együtt 
alap. (A döntés éveire. Kelet Népe, 1940. 14. sz. [júl. 15.] 2.) L. még: Szekfü Gyula: Mi a magyar? 
Magyar Élet, 1940. 4. sz. 4. 

6 3Uo. 6 9 - 7 3 . 
"Magyar radikalizmus. Kelet Népe, 1940. 21. sz. (dec. 1.) 2. 
" U o . 73. 
" A z Ady-vers genezise. [1925] In: Két nemzedék. 10. 
6 7 A z Ady-pör. [1925] In: Két nemzedék. 36. 
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hogy Ábel „nem a keresztény hősök, hanem Odüsszeusz rokona", Tamási pedig „a 
zord, hésziodoszi hegyi görögségnek a hangját" találta el.68 A Válasz 1935. 1. számá-
ban megjelent Kerényi Károlyhoz írt levelében már a teória szintjén jelenik meg a 
görög és a magyar lélek rokon volta. Az európai „rokonkeresés" „több mint önigazo-
lás" — hangoztatja Németh — „az egész magyar művelődésnek akar vele irányt mutat-
ni [ . . .]" Németh Lászlónak meggyőződésévé válik, hogy a benne feltámadt rezonancia 
a görögséggel szemben nem egyedi jelenség, hanem egy közös — habár szunnyadó — 
alkati sajátossága a magyarságnak. Következtetése: a magyarban megvan a feltétele 
annak, hogy göröggé újhodjon.69 Az „európai vallás" — írja a San Remo-i napló ban — 
nekünk magyaroknak „természetünk mélyiből" ismerős, „a görög és a protestáns 
gyökér, alak és mélység nem két dolog, hanem egynek két megnyilvánulása".70 

A magyar művelődés (és életérzés) egymást kiegészítő programját Berzsenyi és 
Csokonai mutatta meg - fejtegeti Németh a Magyarság és Európában. Berzsenyi a 
görögséghez visszatalált „mély-magyar", az „erős törzs"; Csokonai a „nyájas kert-
csináló", a kertész-szellem meghonosítója.71 „Ha a magyar kultúra egyszer igazán föl-
szakad vulkáni mélyei fölött: a teremtő földrengés ünnepén Berzsenyit kell idézni; ha 
igazán kertország lesz, Csokonai szobrára tegyük le az első mandulaágat." A magyar 
fejlődés azonban nem a Berzsenyi—Csokonai vonalon haladt — fejtegeti Németh 
László —, ennélfogva a magyar kultúra elakadt, illetőleg csak meghasonlott nagy alak-
jaiban élt tovább a „mély-magyar" szellem. Az új Európa küszöbén a megszakadt szer-
ves fejlődésvonalba kell visszatérnünk, hogy megragadhassuk a „sorsalkalmat", amit 
„Európa felénk tartó növelése kínál".7 2 

A modern magyar társadalmi és gazdasági fejlődést jellemezve — megegyezően az egy 
évvel korábbi, A magyar élet antinómiái című Szekfű-kommentáijában írottakkal7 3 — 
Németh László a magyar kapitalizmus szervetlen fejlődésének a tételét fejti ki, s a 20. 
századi magyar történelem egyik legfontosabb jelenségeként a zsidóság térhódítását 
jelöli meg. A zsidóság számarányának hirtelen felduzzadására úgy került sor - mond-
ja - , hogy a magyar nemesi középosztály, amely a reformkorban még polgári funkció-
kat is ellátott, nem polgárosodott: a magyar „polgár-nemes" nem vált polgárrá. A 
„magyar életerő megroppanását", amely - s ebben Németh álláspontja rokon Szekfű-
nek a Három nemzedékben kifejtett hanyatláselméletével - már a kiegyezés óta tart, 
még csak súlyosbítja a magyar társadalom végzetes elmerevedése. A magyar vezető réteg 
már ahhoz is érzéketlen, hogy a saját felelősségét érezze. „Kifelé a határon túli magyar-

6 "Székelyek. [1932] In: Két nemzedék. 528-529 . 
6 9 Vö. Levél Kerényi Károlyhoz. 
7 "San Remo-i napló. 69. 
7 1 Vö. még: Csokonai és a botanika. [1930] In: Az én katedrám. 213-217 . 
7 7 U o . 7 5 - 7 9 . 
7 3 „A magyar életerő' megroppanásának egyik legsúlyosabb jele, hogy a kapitalizmus növekedési 

korszakával nem tudott vele nőni; [. . .] kapitalizmusát albérletbe adta, úgy hogy a nagy ipari fejlő-
désnek a szervei nem belőle nőttek ki, hanem belenőttek; afféle remeterák-virágállat szimbiózisba 
került egy másik néppel, anélkül, hogy remeterák és virágállat élettani egyensúlyát biztosítani tudta 
volna." (A magyar élet antinómiái. 123.) - Németh László felfogását az asszimilációról Hanák Péter 
vázolja Polgárosodás és asszimiláció Magyarországon a XIX. században (Történelmi Szemle, 1974. 
3 - 4 . sz.) című tanulmányában. (Elsősorban: 531-532 . ) 
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ságot kockáztató, színvonalunkat elámló irredenta szónoklat: befelé gipszágy min-
dennek, ami mozdulat, gondolat, reform [ . . .]"Az integer Magyarország helyett az in-
teger magyarság sorskérdéseit középpontba helyező kérdésfelvetés a Magyarság és 
Európa egyik legpozitívabb gondolata. A belső reformok következetes végrehajtása 
(amely 1935-ben Németh szerint tragikus következményekkel járó kudarcba fulladt): 
„beengedi a magyar nemzetbe a magyar népet" és az elszakított magyarság helyzetének 
a jobbítása szervesen összefügg — hangoztatja ebben a munkájában is.74 

Mindezeket azonban már csak egy hősi vállalkozás válthatja valóra, hiszen egy rend-
kívül merev és kérges társadalomban, s mintegy e társadalom ellenére törhetne csak föl 
a „mély-magyar" kultúra. „De hát hol van ez a kultúra?" - kérdezi Németh. „Pislog-e 
igazán, vagy csak retinánkon káprázik még ellobbant lángja?" 

V. „írók a hanyatlásban" 

A Magyarság és Európa V. fejezetében Németh László a magyar szellemi élet háború 
utáni helyzetét vázolja fel, következetesen haladva tovább a görögökhöz visszatalálást 
jelentő programja kifejtésében. A hanyatló korban a 20. század nagy magyar szellemei 
közül mindenekelőtt az „Európa alatti"-hoz lenyúló, ahhoz utat találó alkotók az 
igazán jelentős szellemek a számára: Ady, Móricz, Szabó Dezső, Bartók és Kodály. A 
magyar szellemi élet azonban elmerevedett — hasonlóképpen, mint az egész társada-
lom —, illetőleg „gyámkodó öregek" igazgatása mellett polarizálódott. Az egyik góc a 
Magyar Szemle Szekfű fennhatósága alatt, a másik a Nyugat, ahol viszont Babitsnak 
van „példátlan hatalma". A Magyarság és Európa Szekfű-passzusa a Szekfú és Németh 
László közötti vita olyan új szakaszát jelzi, amelyben a korábbi — inkább csak törté-
nelmi részkérdésekre vonatkozó — vitapontok már egymással egyre nehezebben egyez-
tethető társadalomszemléleti (konkrétabban: a két világháború közötti magyar társada-
lomra és államvezetésre vonatkozó) nézetekké kristályosodtak ki.75 Németh most sem 
tagadja meg elismerését Szekfű történetírói erényeit illetően; felrója viszont, hogy 
reformkonzervativizmusa, a „neobarokkal" szembeni ambivalenciája az értelmiségi fiata-
lok nem kis részét vonta befolyása alá, illetőleg a Magyar Szemle köré. Szabó Dezső 
mellett Szekfű is észrevette „Isten pénzének" a fogyását, de nem hisz a „hősi meg-
oldásban", s „türelmes a rész-megoldások iránt". Következésképpen: a „restaurációs 
rend támogatását a 'mentsük ami menthető' nyomott közérzetével vállalta". Ez egyben 
azt is jelentette — állítja Németh László - , hogy „míg az ifjúság felkészültségét emelte, 
fájdalmatlanná tudta tenni gerincükben a restauráció kívánta megroppanást". 

7 4 A reformban a belső megújulás és a kisebbségi sors összefüggésével kapcsolatban - többek 
között - így ír: „Harmincmillió magyar, mondták apáink. De harmincmillióan mi egyhamar nem 
leszünk. Vagy a tíz milliónak kell tehát harminc milliót érnie vagy a tízmillióra sincs szükség 
többet. A magyarság előtt egy választás van: meghalni vagy kovász népnek lenni! [. . .] így válhatna 
a szívünkbe írt Magyar Elvből lassan Magyar Példa s így lenne a belső reform egyszersmind hatásos 
külpolitika." (I. m. 4. és 46.) 

7 5Németh László 1932-ben még nagy elismeréssel ír Szekfű Tizennyolcadik századáról, de már 
ebben a cikkében is fölveti, hogy Szekfű „Bethlennel szövetkezett" s barokk-képe „alighanem [. . .] 
a mai barokkot védi". (Vö. Újabb történelmi munkák. 117. 
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Hasonló a helyzet a Nyugatnál is — mondja Németh - , ahol Babits ízlésterroija nem 
engedi kibontakozni az önálló gondolkodást: „Babits Mihályt az irodalom nyelvfele 
mindig jobban vonzotta, mint a gondolati." 

Németh László nem téveszti szem elől a harmadik - inkább csak potenciálisan létező 
— vonzási góc: a marxizmus jelenlétét sem, de jelentőségét — nemcsak a korabeli 
magyar marxista baloldal szektássága vagy a sztálinizmus riasztó gyakorlata miatt — 
lebecsüli. Lényegében régebbi nézeteit ismétli meg a marxizmusról (legfeljebb a meg-
fogalmazás mikéntjében különbözik). Itt így ír: „Oroszországi győzelme után a marxiz-
musnak minden oka meglenne rá, hogy viruljon, terebélyesedjék, s ennek ellenére is 
sorvad vagy legalább új oltásért kiált [ . . .] Mint tudomány tarthatatlan, ha mint moz-
galom a világ egy hatodán győzött is." (E fogalmazás szóhasználatából - „a világ egy 
hatodában" — kitűnik, hogy itteni véleménye is válasz Molnár Erik 1933-as Korunk-béli 
nyílt levelében említett szovjet példára.) Az „orosz marxizmus"-ról az a véleménye, 
hogy az fölment a magyar problémák végiggondolása alól, mert „megszokta, hogy a 
változás kívülről jön". 7 6 

Németh László szellemi őrjáratának fentebb vázolt — erősen vitatható — beállítása-
ival szemben a Magyarság és Európa igen nagy pozitívuma (a nemzeti és nemzetiségi 
kérdés kezelése mellett) határozott állásfoglalása a népi-urbánus vita és ellentét kérdé-
sében. Keményen bírálja a népi vonal szélsőségeit, „születési hibáit" — lényegében 
korábbi nézeteit ismételve meg.7 7 Summázata a következő: Minden megnyilatkozásuk 
mögött ott az igazság és a szociális helyzet nyomása s minden megnyilatkozásukban ott 
a határoltság, szegényesség, fejleszthetetlenség." Az urbánusoknak nagy érdeme — 
Németh rokonszenve (akárcsak az egy évvel korábban írt Sznobok és parasztok című 
cikkében) nagyobb irántuk, mint a népiek iránt —, hogy ablakot nyitottak Európára, 
„ők emlékeztetnek rá, hogy kultúránk leánykultúra, mely testvéreitől elszakadtan le-
süllyed, elparasztosodik". Németh a „kétféle írónép" törekvéseinek egységét mint kívá-
natos állapotot, magyarság és európaiság összefüzését, szintézisét hangsúlyozza. Ezt a 
programot nevezi a Magyarság és Európában harmadik wínak (!), amely tehát Németh 
László értelmezése szerint — nem valamiféle „köztes" rés keresése, hanem az egyetlen 
számba jöhető korszerű program а „sznobok és parasztok" kultúrájának szintetizá-
lására.78 

Lényegét tekintve a fentiekben vázolt kép Németh László „magyar mérleg"-e; s 
mindezekkel a gátló társadalmi mechanizmusokkal szemben újra kifejti elgondolásait a 
magyar reformról. A magyar sorskérdéseket úgy kell megoldani - hangoztatja ismét —, 
hogy azok egyben európai jelentőségűek is legyenek, a magyarság európaiságának 
bizonyítéka (vagy éppen bizonyítványa) a reformok sikerétől függ. Miként A reformban 

7 6 Uo. 9 9 - 1 0 4 . és 49. — Németh Lászlónak a marxizmussal szembeni álláspontjáról 1. Király 
István i. m. Elsősorban: 1293-1295 . 

7 7 A bírálat elsősorban a Féja-szárny szélsőségeinek szól, de - ennek kapcsolódási pontjaként -
érinti a Nemzeti Radikális Pártot is. Egy 1934 elején megjelent cikkében Németh ezt írja: 
„ [ . . . ) Zsilinszky és Féja, minden heroizmusuk ellenére két iskolapéldája a mi magyar betegségünk-
nek. Egyikükben a középnemesi, magna-kartás és vitézi székes délibáb táncol, másikuk előtt a 
paraszt-mitológia." (Nemzeti radikalizmus. 75.) 

7 8 Uo. 110-114 . 
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is irta: „A magyar sorskérdések olyan megoldhatatlanul nehezek, hogy az a mozgalom, 
amely megoldja őket, okvetlenül európai mozgalom is: a magyar reform vagy nem 
reform vagy a környező népek számára is példa."7 9 

VI. „Három gondolaf' 

A Magyarság és Európa utolsó érdemi - a reformelgondolások összefoglalását tartal-
mazó — fejezete a „Három gondolat" címet viseli. E három gondolat a következő: 
telepítés, Közép-Európa, új humanizmus. A „szövetkezeti szocializmus" (a telepítés 
következményének feltételezett szép és nemes utópiája), valamint az úgyszintén utó-
pisztikus Duna-gondolat a legszilárdabb és a legtartósabb eszmei magjai Németh László 
reformtervezetének. Hogy ez mennyire így volt, s hogy milyen makacsul hitt is bennük 
Németh, azt igazolja a második szárszói beszédének egyik részlete is. Idézzük: „A 
'Magyarság és Európa'-féle műveket olvasva önök is elgondolkozhatnak: hol lennénk 
most, ha a magyar politika a dunai összetartás és a szövetkezeti szocializmus eszméin 
indul el, s hová jutottunk így."8 0 

A telepítés-tervet Németh már több cikkében is megfogalmazta a Magyarság és 
Európa előtt (legrészletesebben A reformban), itt lényegében csak megismétli azt. 
Fontos viszont hangsúlyozni, hogy a telepítés-eszme, egyáltalán: a telep és a sziget 
motívum (amely búvópatakszerűen bukkan fel számos szépirodalmi művében, első-
sorban a 30-as évek drámáiban is) nem pusztán a materiális valóságra utalóan tűnik fel 
itt sem, hanem olyan ideálként is, amely „az emberek egész ösztönéletéhez szól". A 
telepítés tehát, Németh László szerint, nemcsak a legcélszerűbb intézkedés a gazdasági 
bajok orvoslására, hanem egyben „egy eszme igénye a társadalom és a magunk meg-
újítására".81 A Németh László-i reformprogram nemcsak motivációját tekintve morális 
ihletettségü, hanem tartalmában is igen lényeges szerepet kap a megújulás etikájára való 
apellálás. A számos erről szóló cikkrészlete közül csak A reformhoz csatolt függeléké-
ből idézünk: „Egy mozgalomnak elsősorban értékes emberekre van szüksége, s értékes 
emberanyagot csak a lelkek reformja ad. Semmi bizalmam sincs egy olyan gazdasági 
mozgalomhoz, amely nem erkölcsi (a szó legnemesebb értelmében: vallásos) moz-
galom is ."8 2 

A telep-utópia távlatos síkja, az ideális, a „legyen" felrajzolása mellett ugyanakkor 
meglehetősen homályos és bizonytalan a konkrét politikai lépések kijelölése. Nemcsak a 
Magyarság és Európában, hanem a telepítésről írott többi Németh-cikkben is.83 A 

" A reform. 46. 
8 0 In: Szárszó. Az 1943. évi balatonszárszói Magyar Élet-tábor eló'adás- és megbeszéléssorozata. 

Bp. 1943, Magyar Élet. 45. 
8 1 U o . 123. - A kert - magyarság - minó'ségszocializmus gondolatkörének centrális szerepét 

Németh László eszmerendszerében az a publicisztikai jelenség is alátámasztja, hogy a Tanúban Élet-
cél címmel megjelent cikke szövegét először a Magyarország 1935. máj. 8-i számában közölte, majd 
az Új Szellem 1937. jún. 1-i számában (más cím alatt) újraközli, végül fölveszi A minőség forra-
dalma 4. kötetébe is. 

8 2 A reform. 5 5 - 5 6 . 
8 3 A cél és eszköz szétválásáról a Németh László-i utópiában 1. Király István: i. m. (Elsősorban: 

1302.) 
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telepítési föld tulajdonjogával kapcsolatban például a következő megállapításokat teszi 
1934-35-ben. l . „ A 'telepítési' földeket nem szabad régi értelemben vett magántulaj-
donocskákká darabolni, hiszen épp a hitellel, kereskedelemmel és bizonyosfokú tervvel 
összekötött örökbérletek vagy munkabizományok lehetnek majd példái az egyéni vállal-
kozást a termelési keretekkel összeegyeztető szövetkezeteknek." 2. „A magántulajdon 
nem szentség és nem rablás — mondja ez az új helyzet —, hanem megbízás, amelyet a 
közösség ad s amelynek meg kell tudni felelni. A vagyon új ideálja a vagyon bizomány-
szerûségével a közösséget, a vagyon viszonylagos önkormányzatával az egyént védi." 
3. „Az 'új nemesség' [. . .] megteremthetné a magántulajdonnak azt az új függőbb alak-
ját, mely a függetlenség és a terv előnyeit egyesíti." 4. „A telepesek bizomány-birtoka 
[. . .] középúton van a szabad magántulajdon s a nacionalizált telep közt; a vállalkozó 
kedvre apellál, de egy nemzetgazdasági tervbe illeszkedik [. . .]" 5. „A telep bizomány-
birtoka nem magántulajdon és nem vagyonközösség: van tehát egy harmadik út, s van 
egy szocializmus, amely nem marxizmus."84 A Magyarság és Európában ugyanerről a 
kérdésről ezt íija: „A telepen a szövetkezet az igazi birtokos. A telepes tőle kapja 
bizományba a földjét [. . . ]"8 S 

E sajátságos tulajdonforma tehát átmeneti - e vonatkozásban valóban „harmadik 
utas" — megoldást javasol, olyan változást, amely akkor, 1935-ben (s ez, ennyi az 
utópia aktuál-értéke) megvalósíthatatlan volt. Ugyanakkor mint modell — s ez egyben a 
korabeli földreform-elképzelések, javaslatok tarkaságát is mutatja - korszerűbb alapelv-
nek számított, mint például a Magyar Szemle köréhez tartozó Kerék Mihályé, akinek 
ideálja az „öntudatos, polgárosodó, önálló kisbirtokos" volt8 6 Mint reális politikai 
program azonban mégis ez utóbbi jöhetett (vagy jöhetett volna) számításba! 

A Magyarság és Európa VI. fejezetének második gondolatköre a közép-európaiság. 
Németh László kezdettől fogva szembefordult a hivatalos magyar politikai állásponttal: 
az irredentizmussal és a revíziós igényű kardcsörtetéssel.87 Itteni fő ellenérve: az irre-
denta háborúhoz vezet, s nem más, mint „sorstehetetlenségünk félelmes tünete". Ezzel 
a közép-európai szellemet állítja szembe — ezúttal is. 

Ez a gondolat Németh László egyik legprogresszívebb, de korántsem problémamen-
tes teóriája, a 20-as évek végétől a 40-es évek elejéig számos helyen és számos összefüg-
gésben felbukkan publicisztikájában.88 Az elnevezések változatainak (Közép-Európa, 
„Zwischen-Europa", Duna-gondolat, Kelet-Közép-Európa, Kelet-Európa) kisebb a jelen-
tősége, mint a fogalom, a gondolat tartalma változásainak. Kezdetben nem megy túl a 

8 4 A z idézetek - sorrendben - az alábbi Németh-írásokból valók: 1. Mozgalom. Tanú, 1934. 
VII. (febr.) 79. 2. Helyzetkép. 166. 3. A magyar élet antinómiái. 123. 4. Érdemes-e? 176. 5. A 
reform. 53. 

8 S I . m. 119. 
8 6 V ö . Kerék Mihály — számos földreform-cikke közül pl. — : Kollektivizmus vagy földreform? 

Magyar Szemle, 1939. XXVII. k. 231-234 . 
8 11928-ban írja: „Az integer Magyarországnál van egy sokkal szentebb jelszó: Az integer 

magyarság. S ennek egy ellensége van: az imperializmus. Amily jogos követelés, hogy minden faj 
szabadon s külön keretben fejthesse ki eró'it, oly undok merénylet ezt a jogot eltaposni." (Új 
reformkor felé. In: Készülődés I. Bp. 1941, Magyar Élet. 42.) 

8 8 A Tanú-korszakra vonatkozóan KissGy. Csaba is vázolja Németh László Közép-Európa képét. 
(Vö.: i. m.) 
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Kelet és Nyugat közötti földrajzi határhelyzet érzékelésén, sőt tájékozódó ösztöne is 
Nyugat felé fordítja: a legfontosabb ösztönzéseket (Ortega, Proust, Gide, Piran-
dello stb.) innen kapja. Az európai korszellem és a magyar népiség gondolatának vala-
minő szintézises összekapcsolásának lehetőségét keresi.89 

A közép-európai terület mint földrajzi zóna kezdetben a „Rajnától az orosz határig" 
terjed, egy tágabb hazafiság szellemében, jegyében. Közép-Európa kultúrájában is saját-
ságos — hangsúlyozza Németh —: a nyugati államforma itt nem vált be, Kelet „homun-
kulus" kultúrája sem követendő. Más a jövő útja is: Közép-Európa nem veheti át sem a 
Nyugat kapitalizmusát, sem a Kelet szabadságkorlátozásait. Európa e zugában a minő-
ségszocializmusé a jövő. Németh László már 1932-ben megfogalmazza a Magyarság és 
Európa egyik centrális gondolatát: „A történelem súlypontja itt van most. Korunk két 
forradalmát: a minőség lázongását a színtelen civilizáció ellen, s az igazság lázadását a 
kapitalista garázdaság ellen itt kell összeegyeztetni. Mi magyarok szétszórt, népekbe 
ékelt nép, ennek az új Európának vagyunk természetes eijesztői. Itt a hivatásunk, itt a 
revíziónk."90 Tehát: Közép-Európa, minőségszocializmus, magyar hivatás. A dunai 
népek kölcsönös megismerése céljából közös folyóiratot tervez,91 s „erkölcstani racio-
nalizmust" (Gáli Ernő kifejezése) hirdet.9 2 

Ugyancsak feltűnik már e korai cikkekben is a közép-európai területeknek kulturális 
hatások és jellegzetességek szerinti megkülönböztetése: a régió keleti felén a bizánci, 
nyugati részén pedig a latin-francia és germán hatások érvényesültek elsősorban.93 A 
néhány évvel későbbi (már a Magyarság és Európa utáni) álláspontja szerint a román-
szerb—bolgár—görög zóna Bizánc övébe tartozott; a lengyel—cseh—magyar—horvát régió 
pedig a Nyugat befolyását őrzi. (Maga a cikk — Nyugat és Bizánc — Németh László 
kelet-európai koncepciójának zavaráról, pillanatnyi visszavonásáról tanúskodik: a pályaív 
egyik megroppanási pontja, s a „két pogány közt" szemlélet nem éppen szerencsés újra-
fogalmazása is. „Magyarország a Nyugathoz tartozik — jelenti itt ki - , s végvára volt 
nemcsak a török, de az egész bizánci öv ellen, amióta áll."94 

Fontos mozzanat Németh László Közép-Európa gondolatában, hogy Hitler hata-
lomra jutása után összébb vonja a régió határait: Németország már kívül kerül ezen. E 
változással párhuzamosan nagyítja fel az „orosz veszély" valószínűségét is. így lesz 
„tarka föld", a „kis népek öve", a közép-európai terület: Németország, Olaszország és 
Oroszország közé zárva. Az eredeti Németh László-i program azonban változatlan, sőt 
kívánatosabb, mint valaha: az európai „vad mozgalmakkal" szemben a kis népek 
körében a minőségszocializmus „kilicitálása".9 5 Ahogyan a San Remo-i napló ban ezt 

" V ö . pl. Csokonai. [1927] Ip: Az én katedrám. 210. 
' ° V ö . Új nyelvtanokra. Tanú, 1932. II. (nov.) 127-128 . Ugyancsak erről: Európa anthropológus 

szemmel. Tanú, 1936.1—II. 
" E g y folyóirat terve. Tanú, 1933. IV. (ápr.) 
" V ö . Gáli Ernő: A kelet-európai „tejtestvériség": adottság és vízió. Alföld, 1980. 12. sz. 4 3 - 4 8 . 

L. még: Tejtestvérek. Tanú, 1932. (II. (nov.) 
9 3 Tejtestvérek. 129. 
"Nyugat és Bizánc. 22. Vö. még: a Németh-interjú szövegével Rónay Mária Magyarság és 

Európa című cikkében. I. h. 131. 
9 5 Világnézet. 351. L. továbbá: A magyarságtudomány feladatai. [1935] Kiadatlan tanulmányok. 

I. k. 386. 
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megfogalmazta: „A közép-európai gondolat? Kivonulás. A román, lengyel, cseh, 
magyar ifjúság kiköltözik hazájából. Közép-Európa kivonul egy új szocializmusba: a mai 
Európából egy új Európába. Mert ki kell vonulni! Itt rothadás van, s aki nem érzi, 
hogy az van, maga is rothadt."9 6 

Németh László azt is érzékeli ugyanakkor, hogy saját Közép-Európa gondolata 
inkább csak a kívánalom, az ötlet, csaknem a dogma, semmint a gyakorlatra is átvált-
ható megalapozott teória szintjén áll: történelmi megalapozást igényelne. Ezért is 
vázolja fel többször is e régió történelmét, hangsúlyozva annak közös vonásait, illetőleg 
ennek az egységnek a különböző színeit, az egységen belüli különbözőségeket.97 A 
Magyarság és Európában éppen ezekre a különbségekre tevődik a hangsúly. A közép-
ponti terület két öve: a nyugati és a bizánci közt Magyarország a közbülső helyen áll 
(„történelmi osztályaival, kultúrájával a nyugati övbe tartozik, súlyos jobbágysorba 
szorult, töröknek hódolt népével s népkultúrájával a délkeletibe:"), kapcsolataink soka-
sága közvetítő szerepre, funkcióra predesztinál. A közép-európai (legalábbis a lengyel— 
cseh—magyar) összefogást sürgető sorskérdés a múltban a Habsburg, a jelenben pedig a 
német veszély. „A németség sokkal reálisabb veszedelme e három országnak, mint 
amilyen kikerülhetetlen egymásközti civódásuk."98 

E Németh László-i felismerés az évek során még csak erősödik, s mind határozottabb 
formát is ölt. A Magyarság és Európában még azonos — fenyegető — szerepben tűnik 
fel Olasz- és Németország mellett Oroszország is, később — az Anschluss, majd a háború 
kitörésének hatására — azonban a közép-európai gondolat kelet-európai színezetet és 
értelmezést kap; Oroszország nagyhatalomként ugyan, de már nem pusztító, fenyegető 
erőként tűnik fel; s végül: a „mély-magyarság" eszméje ez idő tájt veszi fel a „mély-
kelet-európai" értelmezést, tartalmat is. 

Az európai magatartás a magyarság számára — a helyhez illőn — kelet-európai 
módon az 9 9 „Európai nemzetté [ . . .] szláv népek közt lettünk"1 u u ; kelet-európai kis 
nép vagyunk — hangoztatja Németh László.101 „A mi világunk e keleti kapcsolatoknak 
a világa [. . .] A pánszlávizmus a szláv népek lelkében is halott eszme. Kelet népei: reali-
tásnak is igazabb nála. A magyar Kelet népei közül való; legszorosabb sorsrokonai élnek 
mellette — s melegíthetik [ . . . ] Akármilyen rendbe kell beilleszkednünk, nagy előny 
számunkra s a rend számára is, ha együtt illeszkedünk bele" — írja Németh László 
1940 szeptemberében.102 

Lengyelország megtámadása után a kelet-európaiság tartalma az orosz zóna értékeire 
figyeléssel bővül ki. Hangsúlyosan lesz kelet-európai jelenség az orosz irodalom,1 0 3 s 
Németh arra emlékeztet, hogy Magyarország 16. századbeli három részre szakadása után 

9 6 San Remo-i napló. 85 - 8 6 . 
" I . m. 8 4 - 8 5 . és A magyarságtudomány feladatai. Vö. még: Szabó Miklós: Magyar nemzetfel-

fogások a 20. század első felében. Mozgó Világ, 1983. 4. sz. (Elsősorban 56 -57 . ) 
9 8 I . m. 129. 
9 9 Vö. Ágak és gyökerek. Magyarország, 1939. dec. 23. 3. 

10 "Székfű Gyula: Mi a magyar? Magyar Élet, 1940. 2. sz. 8. L. még: Bibó István: Németh László 
kelet-európai koncepciója és Szekfű Gyulával folytatott vitája. Valóság, 1979. 8. sz. 3 5 - 3 8 . 

1 0 1 Híd a Dráván. [1940] In: Európai utas. 6 8 2 - 6 8 9 . 
1 0 2 Most, Punte, Síita. [1940] In: Európai utas. 691. és 694. 
, 0 3 Krle2a Adyról. [1939] In: Európai utas. 681. 
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kozák élettérben is élt a magyarság.104 Ezekkel a gesztus értékű reagálásokkal párhuza-
mosan lényegesen: már szemléletet tükrözően módosul a kelet-európai zóna határa is 
Némethnél: „A mi sorsunk, gondolkodásunk, kultúránk igazi rokonai Keleteurópa népei 
— a Szudétáktól az Uraiig s az északi vizektől az Égei tengerig."105 Az Európa egysége 
című újságcikkében pedig Oroszország tömegei is Kelet-Európa népei közé tartoznak, s 
a kelet-európai eszme itt egy virtuális „minőségszocialista" világrendszert foglal 
magába.1 0 6 

A Kisebbségben torzító szélsőségei mellett föl kell figyelni annak progresszív ele-
meket hordozó kelet-európai koncepciójára is. Németh itt összefoglalja és megerősíti a 
gondolat előzményeit, másfelől új mozzanatokat is felvonultat. Nyomatékkal szól arról, 
hogy Kelet-Európa népei — ha ismernék — a sajátjukénak érezhetnék egymás irodalmát; 
az összehasonlító történetírás (aminek hiányát a leginkább kifogásolja Szekfű történet-
írói működésében!) pedig „egy sor intézményünk közt mutat ki testvériséget [ . . . ] " A 
„mély-magyarság" igazi táplálója a kelet-európai (és protestáns) Erdély. A sorskérdé-
sekről szóló „mély-magyar" művekkel egyenértékű itt a görög és a középkori irodalom 
mellett a szláv, a finn és az orosz népköltészet. Erdélyi József azért lehetett igazán 
„mély-magyar", mert „a maga román mélyeit is használni tud ta" . 1 0 7 Németh László 
szerint tehát a „mély-magyarság" mellett létezik egy „mély-kelet-európaiság" is, sőt: 
„mély-európaiság' is! Térben ez Kelet- (máskor Nyugat-) Európa; időben: a középkor 
és a protestáns hagyományok, leghitelesebb hordozója pedig a parasztság. 

A Kisebbségben védelmében írt két cikkében1 0 8 — 1942 legelején - még tovább 
szélesedik a „mély" fogalom — immáron metafora értékű — tartalma; s új kombinációk 
mutatják, hogy voltaképpen minden érték, amihez Németh ragaszkodik, valamiképpen a 
„mély-európaiság"-gal van kapcsolatban. A „mély-Magyarország" a régi (16-17 . szá-
zadi) Magyarországot jelenti; a „mély-nyugati" a középkorit; továbbá: a kelet-európai 
paraszttársadalom „mély-kultúrája" a közös, „tejtestvéri" kincs: Kelet-Európa egész 
kultúrájának az éltetője és megújítója. Mindaz tehát — s e tekintetben változatlan a 
Magyarság és Európa-beli felfogás! - , ami a polgári kultúrát időben megelőzte vagy 
térben „kikerülte". 

* 

A Németh László-i közép-(kelet-)európai koncepció alapvetően pozitív mérlegét 
negatív módon befolyásolja a magyar hivatás tézisének meghirdetése és következetes 
képviselete. (Jóllehet 1939-40-től kezdődően már valóban demokratikus alapon képzeli 
el a Duna-völgyi népek együttműködését.) Németh László „etnocentrikus antiimperia-

,0*Szekfű Gyula: Mi a magyar? Uo. 
1 0 5 A döntés éveire. Kelet Népe, 1940. 14. sz. (júl. 15.) 2. Ezt a változást még akkor is prog-

resszív és bátor gesztusnak kell tekintenünk, ha tudjuk, hogy Németh hozzátette cikkében azt is, 
hogy a sorsközösség nem jelenti egyúttal az érintett kormányokkal való szövetkezést vagy állam-
formájuk lemásolását. 

""Európa egysége. Uo. 
1 0 7 Kisebbségben. Kecskemét 1939, Tanú könyvek. 50., 94., 51. 
""Fantomok ellen. [1942] In: Kisebbségben. I. k. Bp. 1942, Magyar Élet. 9 4 - 1 0 8 . 
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lizmusa" (Király István fogalmazása) nem volt mentes a kultúrnacionalizmustól.109 A 
közép-európai gondolat külön vonzereje — hangsúlyozza a Magyarság és Európában — 
éppen az, hogy a kényszerűséget küldetéssé alakítja át. Ez a küldetés pedig abban áll, 
hogy a magyarságnak eszméket kell „széthurcolnia" Közép-Európa népei közt. Olyan 
„lángot" kell képviselnie, „amely összeolvaszthatja őke t " . 1 1 0 

Az európai küldetéstudat analóg jelenségei közül Németh László számára (a Frobeni-
usé mellett) a legrokonszenvesebb a Dilthey-féle felfogás és annak kifejeződési módja 
Dilthey műveiben. A már említett Dilthey-kommentáijában írja, hogy a nagy német 
történetfilozófus széles horizontú vizsgálódása mindig az európai ember számára kere-
sett megoldásokat. „Műve példátlanul széles misszió-igazolása [. . . ] a németségnek [. . .] 
A sovinizmus hiú mellverései nélkül is minden nagy kérdés a németség felé fordul, a 
döntő válasz mindig itt hangzik el." El kellene tanulnunk Diltheytől „azt a történelmi 
önalakítást, melyben egyéni üdvösség, nemzeti küldetés és embertörténet egyet 
jelent". Dilthey „missziós" történetírásából Németh László önmagát is „kiolvassa"; 
a német tudós e történeti logikáját — miként számos más teorémát is — a magyar 
viszonyokra alkalmazza.112 

Természetesen nem valamiféle direkt átvételről, hanem sokkal inkább megerősítő 
impulzusról van szó ebben az esetben is, hiszen a magyar „hivatástudat" gondolatának 
gyökerei még a 20-as évek végére nyúlnak vissza Németh László publicisztikájában. 
Kultúránk átütő, programadó erejét keresi — jellegzetes kultúrkritikai attitűd —, már az 
1926-os Móricz-tanulmányban i s , 1 1 3 s egy ugyancsak 1926-os írásában már a Magyar-
ság és Európa gondolatmenete szerinti összefüggésben szerepel a magyar kultúra meg-
különböztetett fontossága. A (későbbi terminológia szerinti) leánykultúrák előretöré-
seinek egymásutánjában ат, olasz, az angol, a francia, a spanyol, a német, az orosz és a 
skandináv felfutás után „a következő szót a magyarság fogja mondani" . 1 1 4 Pár évvel 
később már sokkal határozottabban fogalmazódik meg a kívánalom: „Az ötfelé hasadt 
országtest fölé győztesen csap ki az új eszmény: a magyar faji géniusz, a határokat nem 
ismerő vitális erő [. . . j " 1 1 5 

A 30-as évekbeli lényeges módosulást e küldetés-eszmében azt jelenti, hogy a magyar-
ság immár nemcsak nemzeti, hanem közép-európai érdekeket is képvisel. A kis népek 
„közös öntudata" benne lobbant f e l , 1 1 6 a közép-európai széthúzó erők között a cent-
ripetális erőt jelenti ,1 1 7 s meg kell tanulnia a kis népek összefogójának lenni .1 1 8 

1 0 9 A kérdéskör ideológiai hátterét elemzi Király István: i. m. 
1 1 0 I . m . 1 2 8 . 
1 1 1 Dilthey - német tudós. 5 2 9 - 5 3 2 . 
1 1 2 A minőségszocializmus, a Kert-Magyarország és a kelet-európai léthelyzet eszméinek Németh 

általi átvételét és magyar viszonyokra alkalmazását Lackó Miklós elemzi Minőségszocializmus -
modernség vagy korszerűség című tanulmányában. (Új Írás, 1982. 7. sz. 6 1 - 7 2 . ) 

1 1 3 Vö. Móricz Zsigmond. [1926] In: Két nemzedék. 100. 
I "Erdély lelke a legújabb irodalomban. (1926] Az erdélyi irodalom címmel in: Két nem-

zedék. 190. 
I I s Űj reformkor felé. [1928] 
1 1 6 Egy folyóirat terve. Tanú, 1933. IV. 252. 
" ' K á t é . Tanú, 1934. VII. (febr.) 7 1 - 7 4 . 
1 1 ' E g y különítményes vallomása. Budapesti Hirlap, 1934. jún. 17. Ua. Tanú, 1934. IX. 

(nov.) 282. 
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A- magyar sorskérdések és az európai szerep összekapcsolása alapelveit — számos 
korábbi utalás nyomán — a Három nemzedék űj függelékét elemző írásában, A magyar 
élet antinómiái című tanulmányában fejti ki Németh László. (A gondolatra számos más 
írásában tér azután vissza a 30-as évek második felében és a 40-cs évek elején.) „Szekfű 
szembeállítja a kis magyar utat a nagy magyar úttal [. . . ] " — írja. „Én úgy érzem, van 
egy még nagyobb magyar út is: az európai. Európának ezen a gyanús zugán európaivá 
duzzasztani a magunkét s szorultságunkból úgy verekedni ki magunkat, hogy a kultú-
rának, melytől ideáig csak megoldásokat kaptunk, mi adjunk új megoldást. Ezt tartom 
én a legnagyobb magyar ú tnak ." 1 1 9 (Az Érdemes-e? vagy A reform lapjain egészen 
szélsőséges a fogalmazás: „A magyarság előtt egy választás van: meghalni vagy kovász 
népnek lenni" — írja például ez utóbbiban.)1 2 0 

Ennek az eszmekörnek — a magyar sorskérdések megoldása egyben európai moz-
galom is — zavaróan homályos mozzanata a több helyütt is feltűnő „birodalmi gon-
dolat". Az persze eléggé nyilvánvaló, hogy a Németh László-i megközelítésben nem az 
„impérium" valamely szinonimájáról van szó; mégis: ez a konstrukció nem egyértelmű; 
fogalmilag, tartalmilag sem kiérlelt. Magyarság és Európa-béli felfogása szerint a „nem-
zetszellemek" egyoldalúakká váltak, külön-külön nem volna lehetséges az űj Európa 
megalkotása; ezért van szükség a Monarchia helyett és utána egy új, ezúttal szabad 
akaratból létrejött „Közép-európai Birodalom"-ra. De ez a birodalom „nem érdekközös-
ség, hanem eszme: egy eszmével összefűzött népcsoport. Ez az eszme: Új Európa, mely-
nek sziget, telep, Telepes Magyarország, Sziget-Európa különböző megvalósulás 
fokai ." 1 2 1 A „birodalmi gondolat" a Magyarság és Európa előzményének (is) tekint-
hető írásaiban sem tisztább fogalmilag. Lássunk néhány példát. 1. „ [ . . . ] a nemzeti 
állam egy nemzet fölötti 'birodalom'-ban is el tud helyezkedni: a nemzeti és nemzet-
fölötti állam eszméje összeegyeztethető". 2. „Birodalom és nemzetiség nem kibékíthe-
tetlen ellentétek; egyik a másik fölött helyezkedhet el: a birodalom gazdasági és kül-
politikai egység, a nemzet kulturális és belpolitikai." 3. A birodalom „fajták fölött áll", 
s benne „különböző népek élhetik egymás mellett biztosított népi életüket". A „nem-
zeti autonómiák" fölé az ősi állameszme: „a nemzetek feletti állam" elve emel-
kedik.1 2 2 

Ez a fogalmi tisztázatlanság (nem is szólva most a tartalom kidolgozatlanságáról, 
pusztán csak kívánalom jellegéről) — az utópia konkrét, itt és most síkja! — érezhe-
tően ráveti (és rávetette) árnyékát az egész — kiindulópontjában egyébként alapvetően 
pozitív — közép-európai eszmekörre. 

A történelmi teljességhez tartozik viszont az is, hogy közvetlenül a háború kitörése 
előtt, majd a háború alatt is, Németh László kelet-európai koncepciójában (párhuzamo-
san a Szovjetunió politikai szerepének megértőbb kezelésével) a magyar hivatás gondo-
lata a háttérbe kerül, illetőleg a kelet-európai kulturális képviselet szerepe váltja fel. 

1 1 9 A magyar élet antinómiái. 135. 
1 2 0 A magyar küldetésről 1. még: A reform. 47. A magyarságtudomány feladatai. 386. Magyarok 

Romániában. Tanú, 1935. III-IV. 116. 
1 2 1 Uo. 131. 
l 2 2 A z idézetek - sorrendben - az alábbi cikkekből valók: 1. Nemzeti radikalizmus. 77. 2. A 

magyar élet antinómái. 130. 3. Érdemes-e? 178. 
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Már a Kisebbségben is múlt időben szerepelteti „a Kelet-Európát megváltás" ideájá t , ' 5 3  

s a népek nagy társalgásába való közbeszólás feladata elevenedik fel a Kivonulás Euró-
pából című cikkében is . 1 2 4 Egy 1941-es írásában a magyar küldetés: képviselni „kelet 
népeit az európai műveltség parlamentjében".1 2 5 Legpozitívabb és legegyértelműbb 
állásfoglalása az Európa egysége című előadásában hangzott el 1940-ben. A minőség-
szocializmus itt már nem magyar specialitás, hanem olyan program, amit „nekünk, 
magyaroknak s a többi kelet-európai népnek kell új, termékenyebb népmozgalomban" 
megvalósítani. Ez a fölfogás már nem tartalmazza „a kis népek övében: a magyarság 
primátusát" 1 2 6 , s ebben a népmozgalomba — emeljük ki ismételten — Németh László 
már beleérti, beleszámítja a Szovjetunió szerepét is. 

VII. „Szalamisz" 

A Magyarság és Európa rövid zárófejezetében Németh László szükségesnek tartja 
még egyszer nyomatékosítani, hogy az európai fejlődés élvonalába kerülés sorsa az ő 
számára üdvösség-ügy. Ezen túlmenően pedig „nem híg, optimista térkép, hanem maga 
a kemény valóság [ . . .]". A könyv pillérgondolatai, tervei szándékoltan nagyívűek — 
hangoztatja —, mert a magyarságot reménytelen sorshelyzetében csak a legnagyobb 
feladatok terhe rázhatja fel: „A nagyobb reménytelenség nyúlt itt nagyobb eszköz-
höz [ . . .] A sorsgyűrű zárt; de a bekerített sziget: még Szalamisz is lehet. 'Hellének, 
szabadítsátok fel hazátokat, szabadítsátok fel gyermekeiteket, asszonyaitokat, isteneitek 
és atyáitok székét, az ősök sírját' — hallom messziről, és megismétlem."12 7 

A Magyarság és Európa eme utolsó mondata híven tükrözi a nagyívű tanulmány 
egészének lényegét: egy magas erkölcsű, kivételesen érzékeny gondolkodó ki tudja, 
hányadik kétségbeesett próbálkozását arra, hogy a 30-as évek közepe Magyarországán — 
elsősorban a lelkiismeretre és az érzelmekre hatva — a „lappangó jobbak"-at a változ-
tatás kikényszerítésére sarkallja. Németh László e kísérlete csak nagyon áttételesen és 
csak csekély mértékben vált progresszív erővé a korabeli értelmiség egy szűk rétegében. 
Már az egykorú tárgyilagos kritika is úgy látta, hogy a Magyarság és Európa — 
mindenekelőtt a „három gondolat" — olyan mentő ötletek sora, amelynek társadalmi-
politikai fedezete, illetőleg következménye nincs igazán mélyen átgondolva. E megálla-
pítás helyességét az azóta eltelt közel fél évszázad történései sem cáfolták meg; ennél-
fogva a mű jelentőségét ma is elsősorban a gondolkodás moralitásában, Németh László 
vállalkozásának példaértékében kell látnunk. Tanulságnak azonban ez sem kevés. 

1 2 3 Kisebbségben. 85. 
1 2 4 V ö . Kisebbségben. I. k. [1942] 97. 
1 2 5Széchenyi és a magyarság. [1941] In: Az én katedrám. 378. 
1 2 6 V ö . Lesz-e reform? Magyarország, 1934. dec. 25. 13. 
1 2 7Uo. 137. 
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M Ű H E L Y 

LISZTÓCZKY LÁSZLÓ 

„A MYTHOSOK HATÁRÁN" 
KERÉNYI KÁROLY ÉS GULYÁS PÁL 

1.Aki az 1930-as évek magyar szellemi életét vizsgálja, kikerülhetetlenül találkozik 
Kerényi Károly nevével. Lackó Miklós mutatott rá Sziget és külvilág című tanulmá-
nyában, hogy „ő és szűk köre milyen sokrétű szellemi összefüggések erőterében állt".1 

Ezeknek az összefüggéseknek egyetlen — személyes vonatkozásokat is érintő -
aspektusa a jelen dolgozat tárgya: Kerényi Károly és Gulyás Pál barátságát, szellemi 
törekvéseik rokonságát és kölcsönösségét dokumentálja, kitérve Németh László köz-
vetítő szerepére is az eszmeképzés konvergáló folyamataiban, a barátság létrejöttében. 
Kerényi és Gulyás kapcsolatának intenzitására és fontosságára először Hubay Miklós 
hívta föl figyelmemet, aki az 1957-es Gulyás-kötet előszavában fölidézte Kerényivel való 
találkozásának emlékét. 1944 kora tavaszán egy délutánt töltött el a világhírű ókortudós 
svájci otthonában. A házigazda megmutatta vendégének Gulyás Pál frissen érkezett 
levelezőlapját, „halálos ágyáról" küldött verses üzenetét, majd elővette és föllapozta 
Az Alföld csendjében című kötetet: ,,hogy ma csak elfogultan tudok írni Gulyásról, 
annak részint ez az emlék is oka. Verseinek akkor felém csapó heve azóta sem hűlt ki."2 

2. Barátságuk előtörténete azokra az évekre nyúlik vissza, amikor mindkettőjük 
pályáján azonos lényegü változás következett be. Egyirányú tájékozódásuk végül ter-
mékeny kölcsönhatáshoz és tudatos együttműködéshez vezetett. 

A fordulat elsősorban történelmi okokkal magyarázható. Az 1929-33-as gazdasági 
világválság, a fasizmus európai térhódítása, a fajelmélet fenyegető kihívása mélységes 
aggodalommal töltötte el a kor legjobbjait. A „Minden Egész eltörött" megrázó él-
ménye, az erősödő válságtudat az ember és a világ, a kultúra és a társadalom össze-
függéseinek újraértékelésére ösztönzött. 

Kerényi Károly és újhellenista köre, az általa elindított Sziget-mozgalom erre a vál-
ságra az antik örökségben keresett megoldást, az európai öntudat reneszánszát a gyöke-
rekhez, a forrásokhoz való visszatéréstől, a görög—római hagyományok fölelevenítésétől 
és megújításától remélte. Az antik mítoszok teljes és rendezett világképe egy korszerű 
harmónia megteremtésének mintájává és mércéjévé válhat, az európai szellemiséget 
eredeti céljára és küldetésére figyelmeztetheti. A Hitler hatalomra jutását követő évek-
ben, 1934-ben és 1935-ben jelentek meg Kerényi aktualizáló, „visszavezető" ókortudo-
mányi írásai. Nem a múlt iránti nosztalgia adta kezébe a tollat, az antikvitáshoz nem a 
menekülés, a kivonulás eszméje vonzotta: az ókortudományt a jelen megértésének 

'Szerep és mü. Bp., 1981. 248. 
2Gulyás Pál Válogatott Versei. Bp., 1957. 46. 
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kulcsává, megváltoztatásának közvetett eszközévé kívánta tenni. Kultúra és élet, tudo-
mány és társadalom egységét, elválaszthatatlan összefonódását hirdette, az „antik érzéki 
hagyomány" „életszerű" megszólaltatására vállalkozott. Aktuális kérdésekre várt választ 
az ókori élet paradigmáiban, „az antik emberi lét tudományá"-ban „az emberiségtől 
egyszer már megvalósított lehetőség" századok múltán is időszerű üzenete érdekelte. 
Frobeniusi megragadottsággal kutatta az európai kultúra prototípusát, konstans ténye-
zőit, kedvenc szavát idézve: a mítoszokban kifejeződő, már-már az időfölöttiség tartomá-
nyába emelt, az egészet involváló görög ,Jényeg"-et. A méltóságára döbbenő, önmagában 
és világában önfeledten gyönyörködő ókori ember totális jelentésű és érvényű magatartás-
mintákat transzponált a mítoszok birodalmába. Az antik humanizmus ideáljának a jelen 
összefüggéseibe ágyazott, de szigorúan tudományos igényű felmutatása tudatosíthatja az 
elidegenedés útvesztőiben botorkáló modern ember valóságos helyzetét: a társadalom-
alakító ideológiák tényleges értéke — túl a szólamokon, a megtévesztő látszatokon, a 
manipuláció minden formáján — az emberi magatartás, az emberi kapcsolatok minő-
ségén méretik meg. A „sziget" Kerényi szándékaiban „nem a visszavonulás pontja volt, 
hanem a betörésé": a szellemi és erkölcsi integritás, a humanista tradíciók megőrzé-
sének és megvédésének magaslata.3 A Horatius és Stefan George nyomán megálmodott 
példatársadalomban, tudományos műhelyben a nemesebb élet eszményei formálódtak 
azzal a céllal, hogy a hétköznapok tartalmává oldódjanak. Gulyás Pál egy kései, kiadat-
lan tanulmányában olvashatjuk ezt a tömör összegezést Kerényi tanításairól, melyek-
nek számára is releváns mondanivalójuk volt: „A tiszta lét — így fejezi ki Prof. K. Ke-
rényi, a kiváló magyar antikkutató — a hellénben jelent meg legmaradéktalanabbul. Az 
antik forma irányadó a népek összes jövendő formái számára. Nem okvetlenül után-
zandó — de a benne rejlő dinamizmus még eddig minden kultúrformára jótékonyan 
hatott ."4 

A humánus értékeket veszélyeztető világerők Gulyás Pált is lényegbevágó metamor-
fózisra kényszerítették az 1930-as évek elején. Költészete „a Nyugat vonzásában" 
bontakozott ki, első kötetei lényegében ehhez az irodalmi hagyományhoz sorolhatók. 
A Nyugathoz fűzte a debreceni Ady Társaság is, amelynek 1927-ben egyik életre kel-
tője és vezető tisztségviselője volt. Az évtized fordulóját követően azonban fokozatosan 
eltávolodott addigi eszményeitől, szembefordult a Nyugat esztétizmusával és individu-
alizmusával. Olyan irodalom képe rajzolódott ki benne, amely nem szakad el a hagyo-
mányoktól, a néptől és a természettől. Az irányváltáshoz szubjektív indítékot szolgál-
tatott a Tékozló című kötetről 1934-ben a Nyugat hasábjain közreadott, a költőt pro-
vincializmussal vádoló Babits-kritika. A látványos szakításra 1936-ban került sor: Búcsú 
a Mestertől című versében félreérthetetlenül kinyilatkoztatta elégedetlenségét a babitsi 
klasszicizmussal. Vejnemöjnen jelképes utazását Vipunen testében: a népi emlékezetben 
való alámerülést, a természetközelséget, a történelem, az emberlét teljesebb átélését 
kérte számon korábbi példaképétől, akit az 1928-ban megjelent Misztikus ünnepi asztal 
egyik versében (Babits Mihálynak) még Daniéhoz hasonlított. 

3Kerényi Károly: Tudósoknak való. Bevezetés a Sziget I. kötetéhez. Bp., 1935. 7. 
4 A Hortobágytól Ida-mezejéig. A népek álmai fölött. A kéziratmásolatot, a munkámhoz nyújtott 

önzetlen támogatást itt köszönöm meg Gulyás Klárának. 
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Amilyen mértékben távolodott a Nyugat esztétikájától, úgy került egyre közelebb az 
1930-as évek elejétől „együttcselekvő" újnépi írónemzedékhez, növekvő tudatossággal osz-
tozott az „édes, alulsó Magyarország" kulturális és társadalmi fölemeléséért vívott küzdel-
meiben. Kezdeményező szerepet játszott a népi írók egyik legkorábbi nyilvános fellépésé-
nek, az 193 l-es debreceni találkozónak a megszervezésében, a Válasz című folyóirat meg-
alapításában. Ekkortájt mélyült el barátsága, kezdődött sokoldalú együttműködése 
Németh Lászlóval, aki már 1932-ben szembefordult a Nyugat-mozgalommal. A népi 
írók az „igazi individuum"-ot példázták számára: „a közösség iránti felelősséget" 
halmozták fel szívükben és agyukban. Véleménye szerint a népiség, a kollektivitás és a 
természetélmény hármas elvére épülő irodalom-modell vonásai ennek az írómozgalom-
nak a művészi alkotásaiban nyilatkoznak meg legtisztábban. Juhász Géza mellett neki is 
köszönhető, hogy Debrecen — főként a mind tágabb szellemi horizontot átölelő Ady 
Társaság jóvoltából — az írói csoportosulás egyik gyülekező helyévé és szellemi központ-
jává vált. 

3. Kerényi Károly antik élménye — mely az 1929-es görögországi utazás nyomán 
támadt föl benne elementáris erővel —, a hazai ókortudomány fölfrissítésére, megújítá-
sára irányuló munkássága, műhelyszervező tevékenysége egyidejű a népi írómozgalom 
kibontakozásával. A két, eleinte párhuzamosan futó irányzat — elsősorban Németh 
László és Gulyás Pál Kerényivel kötött barátsága révén — csakhamar érintkezési pon-
tokat talált. 

Az utak kereszteződését a közös alapállás, a rokon szemlélet tette szükségszerűvé. A 
népi írómozgalom önmagára eszmélését is az európai — mindenekelőtt a magyar — 
kultúra és társadalom válsághelyzete motiválta. Lengésirányuk, metodikájuk is a Sziget-
mozgalomra emlékeztet: a gyökér erejét, a forrás üdítő vizét keresték. Az avantgarde 
ezoterikus tendenciákba fulladó kísérletei, a Nyugat elefántcsonttoronyba húzódása, az 
izolált „én" feneketlen kútjába tekintő, a „csonka rész"-be kapaszkodó mikrovilága 
után új kapcsolatot próbáltak teremteni a valósággal és a néppel. Ihletet merítve a 
Kerényi-műhely kultúrmorfológiai kutatásaiból is, figyelmük az ún. „magyar lényeg"-re 
redukálódott. Az ön- és helyismeret igénye fogékonnyá tette őket a magyar etnikum 
meghatározó jegyei, jellegadó tulajdonságai iránt, amelyek annál hamisítatlanabb alakot 
öltenek, minél távolabbra tekintünk vissza az időben. -így jutottak el legtöbben a 
paraszti hagyomány, a népi mitológia, a folklór eltemetett rétegeinek fölfedezéséhez: a 
néppel csak a saját nyelvén érthetnek szót. A népnemzeti klasszicizmus „félúton" meg-
rekedő kezdeményét folytatták „lentebbi talajok felé fordulva".5 

A „magyar lényeg" szintetikus igényű megközelítésének szüksége és lehetősége 
magánál Kerényinél is fölbukkant. 1934-ben épp a Válasz hasábjain tette közzé Ókor-
tudomány című programadó tanulmányát, amelyben a XX. századi gondolkodás „meg-
lepő fordulat"-ának mondta a „lényeg" iránt megnőtt „szenvedélyes érdeklődés"-t. (Itt 
nyilvánvalóan a szellemtörténeti irányzat térhódítására és eredményeire utalt.) Hatására 
nálunk is jelentkezett „a kutató előretörés a »magyar lényeg« felé". Mivel a magyar 
kultúra haj szálgyökerekkel kapcsolódik az antik örökséghez, az ókortudomány is segít-
heti a hungarológiai kutatások fejlődését: ,A magyar lényeg önmagára ismerését a görög 
lényeggel való találkozásától és egyedül ettől remélhetjük."6 Ezért a célért dolgozott 

sGulyás Pál: Öt a Kalevalához. Debrecen, 1937. 27. 
4 Esszépanoráma III. Bp., 1978. 40. 
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Kerényi — munkatársaival együtt — a magyar irodalom antik hagyományainak föltárá-
sával is - , Berzsenyi-tanulmányára, a Kétnyelvű Klasszikusok sorozat Horatius Noster 
és Pásztori Magyar Vergilius című köteteire gondolhatunk többek között. 

A görögök rajongó szeretetén, a kultúrák természetében, szerkezetében tettenérhető 
„lényeg" iránti érzékenységen, a „magyar lényegtudomány", a hungarológia közös 
eszméjén alapult Kerényi Károly és Németh László barátsága. Együttműködésük 1934 
második felében kezdődött, amikor Németh László már szoros baráti kapcsolatban állt 
Gulyás Pállal. Az író a Válasz első számában körvonalazta „Egy Hungarológiai Társaság 
tervé "-t (Kerényi a Magyar Lényegművelő Társaság elnevezést tanácsolta), amely „a 
magyarságra és a magyarság helyzetére vonatkozó ismereteket egy képbe foglalja s a 
nemzet közügyévé tesz i . . ."7 Az országos mozgalom bölcsőjéül Debrecent javasolta. 
Az Ady Társaságban nemsokára létre is jött a hungarológiai szakosztály — a szervezet fia-
talokat tömörítő legbaloldalibb csoportja —, amely később tagjai közé fogadta Kerényi 
Károlyt is. A következő évben a Magyarságtudomány című folyóirat emelte országos 
üggyé a kezdeményezést a fajelmélet elleni védekezés szellemében. Ugyancsak a Válasz 
hasábjain látott napvilágot 1935 januáijában Kerényi és Németh irodalmi levélváltása a 
görög és a magyar kultúra viszonyáról, az antik hagyomány föltámasztásának és újjá-
teremtésének, „emberformáló példá"-vá nemesítésének fontosságáról, ezzel kapcsolatos 
elképzeléseikről. Kerényi Némethben „a magyar valóság-közelség támaszát" találta meg, 
a „magyar lényeg"-re koncentráló munkásságát saját tudományos működése kiegészíté-
seként fogta föl, melyhez ő európai alapozást és távlatot adott.8 

A kortársak tudatában a Tanú, a Válasz és a Sziget egyazon szellemi erjedés ter-
mékeinek számítottak. Az induló Válaszba Németh László vonta be Kerényit, a harmadik-
negyedik összevont számtól kezdve neve a főmunkatársak között szerepelt. A Válasz 
monográfusa, K. Nagy Magda bizonyította, hogy a folyóirat — Kerényi Károly publikációi 
révén is - a görögben találta meg az „európai szellem", az „európai magatartás" ősnor-
máját, az antik humanizmus eszméjét a fasizmus ellen fordítva.9 Kerényi pedig Németh 
Lászlót nyerte meg a Sziget című tanulmánysorozat állandó munkatársának: mindhárom 
kötetében közölt verset vagy tanulmányt. 

Németh László „magyar hellenizmusának" egyik fontos megnyilatkozása az „új 
görögséget" jelszó jegyében megalkotott, a modern kultúrkritika hatását tükröző 
Magyarság és Európa című sorselemzés (1935), melyet „legkerényisebb" művének tar-
tanak. Itt a magyar kultúra alapképletét, változásaiban potenciálisan mindig jelenlévő, 
lényegszerű, karakterizáló adottságait, földrajzi determináltságát, helyzetével és jellegé-
vel összefüggő hivatását vizsgálja. Túlmutat Kerényi koncepcióján, amikor a magyar 
műveltséget — kiemelve a görög „minőség" és zsenialitás „vállalkozókedvre", új tettekre 
serkentő jelentőségét — a közép-kelet-európai kultúrkörhöz sorolja. Ebben a kérdésben 
lényeges eltérés tapasztalható kettőjük nézetei között. Kerényi bizonyos fokig mentes 
maradt a modern kultúrkritika befolyásától, az antik hagyományt nem a kortárs 

'Válasz, 1934. 70. 
'Vö. Lackó Miklós i. m. 266. Lackó részletesen feldolgozta Kerényi és Németh barátságának 

történetét, az ő adataira és megállapításaira támaszkodott ez a dolgozat is. 
9 A Válasz. Bp., 1963. 7 6 - 7 7 . 
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nyugat-európai kultúra értékeit megkérdőjelező szellemben tanulmányozta. A magyar 
művelődés Nyugathoz tartozását hangsúlyozta, a kelet-európai tájékozódásban hajlamos 
volt a „bizánciság" elnyeléssel fenyegető veszélyét látni. Németh László magáévá tette 
Spengler elméletét a nyugati civilizáció alkonyáról. Voltaképpen az antikvitáshoz is a 
Nyugat-Európából való kiábrándulás vezette, úgy vélte, hogy Nyugat elherdálta „Isten 
pénzé"-t, a görögöktől örökölt kincset. A Tanú tanulmányaiban (pl. Tejtestvérek, 
Összehasonlító népköltészettan) választóvonalat húzott keleti és nyugati, más szavakkal: 
barbár és görög poétika közé. A magyar kultúra ázsiai eredetét, kelet-európai összefüg-
géseit és aspirációját hangoztatta. Az öntudatra ébredő, identitásukat védelmező kelet-
európai kis népek övezete — melynek határait „a finn tavaktól a görög szigetekig" 
terjesztette ki — természetes és inspiráló közegévé válhat a testvérkezet nyújtó magyar-
ságnak, így kikerülhetjük azt a csapdát is, amelyet a Nyugat kulturális hanyatlása 
idézett elő. 

Ezek a nézetkülönbségek hosszú ideig nem zavarták meg Kerényi és Németh együtt-
működését, elhomályosultak az összetartozás tudata mellett. Barátságuk lazulására 1939 
után figyelhetünk föl, amikor a Kisebbségben „szűk égboltú magyarsága", kirekesztő 
szemlélete súlyos terheket rakott Kerényire, aki épp az egyetemes szempontok meg-
fogalmazását tekintette feladatának. 

4. Gulyás Pál így rajzolta meg az „ellen-Németh László" arcképét, kijelölve a maga 
egyensúlyozó szerepét barátságuk mérlegén: „Lassú exponálás embere, metaforák eluta-
sítója, illetve mérséklője az ítéletek nagyobb kohéziójával . . . Belteijes szellem, aki 
szembeállítaná vele — ki tudna Némethtel a sokban versenyezni? — a keveset."10 A 
kétely kihívását, a kritikai ellensúly próbáját, a korrekció igényét szegezte szembe az 
„expressz-prófétával" akkor is, amikor gyanakodva — s talán némi féltékenységgel — 
figyelte a közte és Kerényi Károly között szövődő barátságot. Indulataira magyarázatot 
ad az a csalódás is, hogy a Válasz nem tudott tartósan gyökeret verni Debrecenben, 
aggódott, hogy a Budapestre költöző folyóirat második Nyugattá „degradálódik". Egy 
időre légüres térben maradt, haragja legközelebbi eszmetársait sem kímélte. Barátai-
hoz mindig is integritást megőrizve, a „melletted és ellened" dialektikájával viszonyult, 
képes volt az ideákat — azokat is, amelyekben a legőszintébben hitt — egyszerre színé-
ről és fonákjáról szemlélni. Szatirikus szemléletmódját, groteszk alaklátását illusztrálják 
a Rontó Pál álarcában írott versek. A „Rontó Pál naplójából" ciklusba illesztette A terv-
halmozó című alkotását is, melyet 1935-ben a Magyarság és Európa szerzőjéről min-
tázott. A költemény metsző iróniával pellengérezi ki Németh László szerteágazó terveit, 
szélmalomharcait. Egyik részlete „görög hungarizmusát" és a sziget-gondolatot gúnyolja 
ki, a sorok közé rejtve — kiegészítésre késztető rímhelyzetben — Kerényi Károly veze-
téknevének kezdőbetűjét is. A kritika egyébként legalább annyira sújtja Kerényit, mint 
a címzettet, a szemelvény ugyanis az ókortudós Németh Lászlóhoz intézett nyílt levelé-
nek ezt az utópiáját visszhangozza: „A szigeti állapot maga néma lét: belső növekvés és 
gazdagodás. Zavartalan kapcsolat a nagy világvalóságokkal. A kisugárzás első szférája a 
tudós és művészi szóé, a formák működtetése magunkban és megvalósításuk új művek-
ben. A második szféra — mintegy koncentrikus kör az első körül — egyesítené a néma-

1 "Idézi Pomogáts Béla: A tárgyias költészettől a mitologizmusig. A népi líra irányzatai a két 
világháború között. Bp., 1981. 395 -396 . 
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ságot és a szót: benne folynék le a két elem találkozása, a Szellemé és a Földé . . . 
Valamelyik egészen kis faluban . . . kellene összehozni. . . szigeti szellemiséget.. . és a 
Föld »tehetségeit«."11 íme a Kerényi-szöveghez feltűnően hasonlító versrészlet: 

Hogy lesz a magyar görög? 
Menj éjjel a szent Ligetbe, 
a Keresztutat követve. 
Ott rábukkansz négy nagy Fára, 
Persephoné Templomára. 
Rajzolj a porba két szférát, 
egy hangosat és egy némát. 
A belső kör a Sziget: 
az antik Lét itt lebeg, 
étlenül és szótlanul, 
test nélkül, ruhátlanul. 
A külső kör a Talaj : 
benne zúg a víz s a vaj, 
itt kaszálják a repcét, 
itt van az őstehetség. 
A két körtől messze fuss, 
hadd legyen koncentrikus. 
Most hajolj a víz fölé, 
önts vizet hátad mögé. 
Most a külsőre hints sót, 
a belsőbe súgj két Szót. 
Most a külsőt összerázd, 
mondj fölötte egy fohászt. 
A belsőhöz légy szelíd, 
Persephoné megsegít. 
A külsőre szólj hamut, 
hívd zokogva Tartamszt. 
Most a két kör fellegét 
lassan mozdítsd és cseréld. 
(A kettőt tilos cserélni 
Összeköti majd К . . .) 
Ha hirtelen cserélnéd, 
összedőlne a kémény, 
összedőlne Debrecen 
és a Pázmány Egyetem. 
Az antik Forma örök. 
így lesz a Magyar: Görög. 

1 Kerényi Károly és Németh László: Levélváltás. Válasz, 1935. 18 -19 . 
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Németh László évtizedek múlva így vallott a versről: „Gulyás haragja úgy tett nevet-
ségessé, hogy az is ott van benne, amit szeretett bennem".1 2 Megírásakor azonban 
súlyos hátbatámadásnak tartotta, nem „a szeretet bosszújának". Pedig Gulyásnak nem 
is ez volt az utolsó szava hozzá gyanított dezertálásáért. Ha lehet, még élesebb a Buda-
pest Kolumbusaihoz című vers hangvétele. (Igaz, hogy nem publikálta, először az 
1957-es Gulyás-kötetben látott napvilágot.) A mű 1936 tavaszán keletkezett. Debrecenbe 
látogató fővárosi literátorokon veri el a port, fölvillantva Kerényi Károly és Németh 
László arcképét is.1 2 /3 ő k a „lényegtudományi hellének" (a „lényegtudomány" — kife-
jezést — mint idéztük — Kerényi használta), a fölényüket éreztető pesti „urak", akik 
„Árkádia partjainál" az egzotikumot keresik. Gulyás Pál rögös debrecenisége vádolóan 
elvontnak, mesterkéltnek, élettelennek ítéli lényegtudományukat, görög-eszményüket. 
A végén — stílusosan — hexameterbe futtatja a ritmust, a „török vész" megemlítésével 
Németh Lászlóék Törökvészen akkor épülő házát is evokálva: 

Itt már hexameterben robog versem, ti urak, lényegtudományi 
hellének, sietek, ahogy úgy görögül kívánja Körúton a metrum. 
Bár sokan azt mondják, rosszabb az ilyen görög, mint a török vész, 
inkább hallgatnák a berényi juhok mekegését. . . 

Harmadik idekapcsolható verse, a Lényeg-komédia a Kerényi-műhely által meghonosí-
tott kutatási-elemzési módszert ironizálja, mely a régi kultúrák üzenetét, a művek 
komplex szövevényét ,)ényeg"-nek nevezett képletté igyekezett tömöríteni és egyszerű-
síteni. A költemény eddig egyetlen alkalommal, a Válasz 1937-es évfolyamában jelent 
meg a Víg magyar Parnasszus című ciklus darabjaként: 

A formát egyre bontod és örökké 
kopogtatod az alkotásokat, 
s minthogyha tüdőbajosak lennének, 
mindegyik hörgő, vészes hangot ad. 
Az egyiknek kiveszed a veséjét, 
a másiknak kiveszed a szívét, 
a harmadiknak a májába babrálsz . . . 
De ha jól meggondoljuk az egészet, 
mi ez, öcsém? — Lényeg-komédia! 

A versből az önirónia hangja is kicsendül, hiszen Gulyás Pál gondolkodását is átha-
totta a lényegkutató szenvedély, ő is hajlamos volt ilyenfajta archimedesi pontok után 

1 2 Egy barátság versekben. Utolsó széttekintés. Bp., 1980. 464. 
1 2 / a Uo. 4 6 7 - 8 . A vers keletkezésével csaknem egy idó'ben volt az Ady Társaság vendége Ortutay 

Gyula, Sárközi György és Cs. Szabó László. Feltehetően az ő látogatásuk ihlette a költeményt. Ezt 
erősíti meg az egyik sor: „gatyátok is sárközi minta", amely a néprajzos Ortutayra és Sárközi nevére is 
szatirikus célzás és utalás. Az alkalom diktálta az asszociációt: a költő indulata az alkotás végén félre-
érthetetlenül Kerényi és Németh kritikájába csap át. Erről győz meg Németh László idézett tanul-
mánya is. 
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nyomozó élveboncolásra. Sorai mintha a Homéros 1936-ban című tanulmányának a 
homéroszi eposzok elemzését bevezető mondataira is vonatkoznának: „Minden nagy mű 
olyan, mint egy nagy vár: körül van véve erődítéssel. Árkok, bástyák, kapuk, alagutak, 
hidak: szóval akadályok egész rendszere forog a nagy mű körül. A Kalevala azonban 
megtanított rá, hogy ez természetes. El vannak rejtve a lényegek, bujkálnak a lényegek, 
s Vejnemöjnen három fontos szóért, három végzetes szóért bejárja a Halál birodal-
mát ." 1 3 Ez a tanulmánya azt is jelzi, hogy - miközben szembenézett a kétely próbájá-
val, az irónia hangját gyakorolta — maga is közeledett a Kerényi-műhely eszmerendsze-
réhez és programjához. 

A cezúrát több szempontból is az 1936-os esztendő jelentette pályáján. Ebben az 
évben szakított a Nyugattal. Ekkor fordult elhatározó érvénnyel a mítoszok felé, 
harmonikus világképüket szembeállítva kora káoszával. Ettől az évtől kezdve kapott 
erőteljes hangsúlyt antifasizmusa. Ezután teljesedett ki szatirikus látásmódja: említett 
Rontó Pál-verseiben kíméletlen gúnnyal leplezte le a Horthy-rendszer „neobarokk" 
jelenségeit és figuráit, ostorozta Debrecen maradandóságát, provincializmusát is. 

Később így emlékezett vissza ekkori élményeire: „Néhány éve seregszemlét tartottam 
lírikusaink fölött. »Műhelyem« ablakából bámultam ki, Csokonai gúlájának árnyékából. 
De fölöttem volt Aischylos árnyéka is. És a frissen felfedezett Kalevala. S egyszerre 
olyan furcsa, kicsinyes színt öltött a jelen."1 4 Majd idézte Politúr című ars poeticáját: 

Nincs a szónak égi súlya, 
nincs, amibe lelkem öljem. 
Többet ér egy csíz kisujja. 
Régen meghalt Vejnemöjnen. 

1936-ban keletkezett „a megtört varázslat remeke", az Országúti esküvő, ez a breu-
gheli vízió, amely „a hadházi út szabadtéri kőszínpadán mutat be egy borzongató szín-
játékot".1 5 A Pohjola szót magyarázó jegyzetében így summázta a vers alapötletét: 
„hová lett az ősi varázslat, az ősi Keleti Erő, a sámáni erő . . . Erre gondoltam valahol 
az országúton bolyongva, egy őszi napon." 1 6 A rézkürtös banda nótájára fogvacogva, 
lidércekként táncoló cselédek láttán a Kalevalával, a Kalevala hőseivel asszociál: 

Itt meghalt a régi varázslat, 
kihűlő sámánok ezek. 

Óh, mert másképpen gyűltek össze 
egykor Északon, P o h j o l á b a n , 
a középső út mentiben, 
pohjolai sötét szobában. 

1 3Bp.-Debrecen-Pécs, 1940. 6. 
1 4 A líra „műhelytitka". Alföld, 1967. 10. sz. 60. 
15Kiss Tamás: Fákon át Hádész kapujáig. Gulyás Pál költői világa. Árkádiában éltünk. Bp., 

1975. 246. 
" A rögtönzött jegyzet a Válasz 1937 decemberi számának borítóján olvasható. Petőfi Irodalmi 

Múzeum (a továbbiakban: PIM), Gulyás-hagyaték. 
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Az ajtószáda javasokkal, 
szoba táltossal volt tele . . . 
Ez itt az országút, az Alföld, 
itt nincs a fűnek ereje. 

A két — csaknem ötletszerűen kiválasztott - vers beszédesen illusztrálja Gulyás Pál 
kiábrándult, szorongó véleményét kora irodalmi és társadalmi viszonyairól, megmutatja 
mozgásirányát, kifejezi az ősi világ iránt táplált nosztalgiáját. Mélyen átélte a tárgyalt 
időszak Spengler által inspirált kultúrpesszimizmusát, az őt körülvevő valóságban a 
bomlás tüneteit észlelte. Alapvető felismerése volt, hogy az elidegenedettséget megszen-
vedő modern ember elvesztette otthonosságát a világban, uralkodó érzése a lényegtelen-
ség, a jelentéktelenség. Vigaszért ő is a letűnt korok ideáihoz, mítoszaihoz folyamodott: 
a régi ember lényegessége és megragadottsága, a hajdani egység és teljesség, az elenyé-
szett összhang után vágyakozott.17 Szenvedélyesen hitt abban, hogy a nagy művek és 
eszmék érvénye nem foszlik szét az időben, a múlt igazságai, eredményei szembesít-
hetők és egyensúlyba állíthatók a mindig új igényeket támasztó élettel. Egy Sárközi 
Györgynek küldött levelében érdekes listát állított össze legfontosabb olvasmányairól, 
melyekről tanulmányciklust tervezett: „A magyar irodalomról kezd kialakulni egy 
olyan felfogásom, amely a konzervatív- és »modern«-ekétől egyaránt elüt. Kalevala, 
Homérosz, Dante, Faust, Madách, Csokonai, Edda . . . Egy tanulmány-ciklusban fog 
kikristályosodni ez a felfogás-különbség.. ."1 8 A nagyvonalú - jórészt meg is való-
sított — program Gulyás Pál szuverén irodalmi érdeklődéséről árulkodik: az egyetemes 
embersors kérdéseit feszegető, egyúttal az „etnikai zárt terek" világába is betekintést 
nyújtó, szintézisteremtő életművek és alkotások foglalkoztatták. 

Mindenekfölött az űn. „kollektív művek" vonzották. Azonosult azzal a herderiánus 
felfogással, hogy egy kultúra integráns elemei a kezdeti szakaszban, megszületésének 
tiszta, érintetlen állapotában vizsgálhatók a legnyilvánvalóbb eredménnyel. Képek a 
Kalevalából című tanulmányában egyetértéssel idézte a Magyarság és Európa egyik 
kulcsgondolatát: „Az életben mindig az első aktus a döntő. A kultúrák sorsát az első 
jelleg-teremtő kor szabja meg."1 9 Figyelme elsősorban a szóbeliség és az írásbeliség 
határzónáján keletkezett „alapdokumentumokra", a műveltség eljövendő sorsát meg-
határozó „kultúrpillanatokra" koncentrálódott. Azok az „összefoglaló" és egyben „kul-
túrakezdő" alkotások ragadták magukkal, amelyek kikristályosításán nemzedékek 
serénykedtek, évszázadok kollektív emberi és költői tapasztalatait csiszolva legvégső 
értelmére és tökélyére. Az ilyen művek tanúskodnak a leghitelesebben a nemzetenkénti 
eredetiség eszméjéről, a „sajátosság méltóságá"-ról, ugyanakkor a „tiszta lét"-ről, a 
„népek összefüggései''-ről, közös élményeiről és ideáljairól is ékesszólóan beszélnek. 
Felülmúlhatatlan remekei ezek az irodalomtörténetnek, olvasásuk közben különös 
szorongás kerítette hatalmába: „Szinte restelli ilyenkor az ember, hogy egyáltalán tollat 

1'Ókortudomány című tanulmányában Kerényi Károly is szembeállította a modern ember 
lényegtelenség-élményét az antik ember lényegességével. I. h. 39. 

18 Juhász Izabella:. Gulyás Pál és Sárközi György levelezése. A Válasz történetéhez. Könyv és 
Könyvtár V. Debrecen, 1966. 101. 

1 'Esszépanoráma III. 441. 
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vett a kezébe s szinte restelkedik az ember a kortársi irodalomért. Ez a restelkedés 
mindannyiszor elfog, valahányszor kollektív művet olvasok, azaz olyan művet, melynek 
létrejöttén évszázadok munkálkodtak."2 0 

Az eszményi költői magatartás jelképét a Kalevala főhősében, Vejnemöjnenben 
találta meg, aki a csónaképítéshez hiányzó varázsszavakért bebarangolta Vipunen, a 
„holt-eleven táltos" testét. Hozzá hasonlatosan szerette volna Gulyás Pál is felszínre 
hozni a föld mélyéből, az idő méhéből az elásott szót, megfejteni az elsüllyedt kultúrák 
üzenetét, az elődök sírba vitt tudományát, a létezés ősi titkát: 

Nem ezt akartam, óh nem ezt a szót 
A szónak az apját, ükapját! 
Hátra akartam futni, messze hátra . . . 
De a szavaknak őse el van ásva. 

(Az utolsó ige) 

Az elásott szó, az ősi forrás után kutatva, Gulyás Pál is visszanyúlt a görög kultúra 
örökségéhez. Két esszét írt a görög irodalomról: az egyik az idézett Homérosz-tanul-
mány, a másik az Aischylos-élmény. (Levelezésük tanúsítja, hogy mindkettő végső 
megformálásánál és publikálásánál Kerényi Károly bábáskodott, címük is tőle szár-
mazik.)2 

A görög irodalomról alkotott koncepciója Németh Lászlóéval mutat rokonságot: 
nosztalgikus elemek szövik át, az újabb európai irodalomban ő is a hanyatlást érzékeli. 
Szempontrendszere, terminológiája Kerényi Károlyt is idézi: „Európai kultúra: ez a szó 
közelebb fog hozni a homérosi lényeghez. Közismert dolog, közhely, hogy a görögség 
Európa őssejtje, protoplazmája. Ha a dolog így áll, akkor viszont Homéros a görög 
szellem őssejtje, a görög lényeg protoplazmája."21 

Gulyás Pál időszerű kérdéseket érint tanulmányában. Címe is az aktualizálás szán-
dékát jelzi, a homéroszi művet „a mindenkori életszemlélet kiapadhatatlan forrásá"-nak 
tekinti. Látszólag az európai irodalom sorsán töpreng, valójában a magyar irodalmi élet 
alternatíváit vetíti vissza a múltba, saját útkereséséhez vár eligazítást Homérosznál. 
Eposzait egyszerre látja népinek és műnek, személytelennek és individuálisnak, rusz-
tikusnak és urbánusnak. Az európai irodalom az egyenlet második tagját fejlesztette 
tovább, elszakadt az ősi forrástól. Erre már a görög tragédiaírók példát nyújtanak, 
hiszen „a tragikus életérzés mindig feltételez alapul valami meghasonlásra hajlamos túl-

2 0 Homéros 1936-ban. 13. 
20/aMindkét közlemény ebből az összefüggő Gulyás-tanulmányból kelt önálló életre: Antik élmé-

nyek. Bolyongás Hellás és Magyarország határán. PIM, Gulyás-hagyaték. A költő görögség-élményét 
összegező írásból Kerényi Károly emelte ki a Homéroszról és Aiszkhüloszról szóló - leghosszabb és 
legfontosabb - fejezeteket, ő végezte el az ezzel járó stiláris simításokat, javasolta címüket is. Gulyás 
Pál a következő szavakkal ajánlotta föl művét Kerényinek: „. . . a jövő hét folyamán küldöm e l . . . 
Antik élmények c. tanulmányomat, amely már három éve itt hever fiókomban, de nincs kedvem 
lemásolni. Kiéltem egy processzust, elég. Magamnak írtam. Nem is küldöm el nagy remények között 
- inkább készségem jelét akarom vele megmutatni. . . " Gulyás - Kerényinek. 1939. V. 12. Ascona, 
Kerényi-hagyaték. Itt jegyzem meg, hogy az ókortudós Svájcba költözése (1943) előtti időkből mind-
össze két Kerényihez intézett Gulyás-levél maradt meg. 

2 'Homéros 1936-ban. 11. 
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individualizmust".22 Fejtegetéseit ezekkel az illuzórikus gondolatokkal zárja: „Az 
európai irodalom egy széttört homérosi mű. Rakjuk össze, meneküljünk vissza az ősi 
Egységhez, mert megfojt az individuumok pusztasága, a réghalottak pusztája . . . Hit 
kell, új hitel kell, hinni kell a legősibb egységben - a Protoplazmában, Isten pénzé-
ben - , akkor leszünk ismét ú jak ." 2 3 (Az „Isten pénze" a Magyarság és Európa első 
fejezetének címe.) 

A használhatóbb iránytűt, az igazi fénysugarat azonban nem Homérosz eposzaiban, 
hanem a Kalevalában találta meg. A finn hőskölteménnyel közvetlenül a tanulmány 
megírása előtt, 1936 tavaszán ismerkedett meg. Bűvöletétől nem tudott szabadulni a 
„homérosi képlet" elemzésekor sem, ősibb, eredetibb, egyneműbb népiessége közelebb 
állt ízléséhez: „A Kalevala után . . . szinte kínos volt felvenni Homérost. Mesterkéltnek 
éreztem a Kalevala nagy sámáni egyszerűsége mellett. A hexameter-sorok túlságosan 
teijengtek s ki-kinyújtásukban — a mnók után — volt valami erőltetett . . . Egy mecha-
nizmus hidegsége csapott rám, mintha nagy gépházba tévedtem volna. A Kalevala já-
tékos, szerény, szinte együgyűen és bohókásan-alázatos kezdete után szertartásos, 
főpapi vonalvezetés fogadott."2 4 

Homéroszt és a Kalevalát — Németh László kultúrtipológiai tételét illusztrálandó — 
az európai kultúra két pólusának tekintette. Irodalomszemlélete a Tanúban kifejtett 
elveken alapult, magáévá tette a magyar művelődés kelet-európai orientációjáról szóló 
tanítást, az ott körvonalazott „barbár poétika" reprezentatív alkotását fedezte föl a 
Kalevalában. 

A Búcsú a Mestertől visszhangozta először a katartikus élményt, majd 1937-ben az 
Út a Kalevalához című tanulmánya foglalta össze a Kalevala-reveláció tanulságait. 
Ebben végigtekint az utolsó száz év magyar irodalmi fejlődésén, literatúránkat elmarasz-
talja egyoldalú nyugat-európai kötődéséért, individualizmusáért. Nagyjainknak — egé-
szen Balassi óta — „túlságosan az egyéni látomások színbontására volt kristálya". Ez az 
oka a népnemzeti klasszicizmus felemásságának is: a „személyiség elve" nem tudott a 
népköltészet személytelenségéhez lényegülni. A folyamat a Nyugat-mozgalomban — „az 
individualizmus fáraó-rendszeré"-ben, „az egyén hisztériájá"-ban — tetőzött. A Jelleg-
zavar" megszüntetésére, az „objektívebb fordulat" végrehajtására Vikár Béla Kalevaláját 
— mely a magyar folklór „nyelvi arzenálja", első nagy összegezése — ajánlotta minta-
ként: „Ez az erő hivatva van ellensúlyozni a Nyugat-korszak kóros eredményeit: sze-
mélytelen nagyságával s természetlátásának mindent feloldó nyugalmával hivatva van 
kiegyenlíteni az egyéni színbontások anarchiáját."25 A Kalevala — „a közös eredet 
dala" — a magyar irodalom legősibb és legeredetibb vonásaira, „a magyarság mély, 
eltemetett, praehistorikus erőire", „halhatatlan gyökeré"-re is fényt vet, a személytelen-
ség — a népiség, a természetközpontúság és a kollektivitás — esztétikai és morális köve-
telményét sugallja.26 A felismerés mámorában új jelszóval cserélte ki a Kerényi-iskola 

2 1 Uo. 12. 
3 3 U o . 18. 
2 4 Uo. 10. 
3 5 Út a Kalevalához. 27.. 
" A magyarság és a németség határán. Egy magyar író lelki útja. A kéziratmásolatot Gulyás 

Klára bocsátotta rendelkezésemre. 
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programját: „Voltak, akik azt kiáltották: új görögséget! Én ezt kiáltom: új finnséget! 
De hiszen a kettő nem záija ki egymást, sőt feltételezi. Homérosz példája, a homéroszi 
lehetőség, a finn Kalevalában vált újra eleven erővé."27 

Ez a konklúzió Gulyás Pál tanulmányírói munkásságának vezérlő gondolatává, 
axiómájává vált. Megszületése elképzelhetetlen a Sziget-mozgalom ösztönző hatása 
nélkül, ugyanakkor az ott érvényesülő koncepció alkotó továbbképzését - helyettesí-
tését és pótlását — jelenti. Utolsó éveiben valóságos mítoszt épített a Kalevala köré, 
benne látta a magyar irodalom önmagára eszmélésének és megújulásának legfőbb for-
rását. A finn hősköltemény iránt tanúsított figyelme nemsokára általánosabb kelet-
európai érdeklődéssé szélesedett, a magyar-szláv, magyar-román testvériség és kultu-
rális közeledés hirdetésébe torkollt. Kelet-Európa-kutatásaival, mindenekelőtt Kalevala-
tanulmányaival és román balladafordításaival ihlető, termékenyítő hatást gyakorolt 
Kerényi Károlyra és Németh Lászlóra is. 

5. Ez azonban már átvezet Kerényi Károly és Gulyás Pál kapcsolatának legintenzí-
vebb szakaszába, mely 1938 végétől — levelezésük kezdetétől — datálható. Az első 
Kerényi-levél „Tudj barátodnak!" felszólítással zárul: nem kellett sokáig keresgélniük 
egymást.2 8 

Találkozásuk előzménye, hogy Gulyás Pált 1938 áprilisában az Ady Társaság ügy-
vezető elnökévé választották. Funkcióját egy széles körű szellemi egységfront meg-
teremtésére kívánta fölhasználni: „Arra gondoltam, hogy körlevelet kellene intézni 
hazánk egymásra haragvó szellemeihez, hogy béküljenek ki a cháosz bömbölése 
e l ő t t . . . Ha az Ady Társaság ilyen összebékítést meg tudna rendezni . . . : emberi és 
irodalmi cselekedet volna."29 Hívó szóval fordult Kerényi Károlyhoz is, rajta kívül a 
Sziget-mozgalom két másik tagjával, Hamvas Bélával és Kövendi Dénessel is baráti 
szövetséget kötöt t .3 0 Törekvéseihez „Sziget-Debrecen" eszméje szolgáltatta az ideoló-
giai keretet. Meghirdette a nemzeti művelődés decentralizálásának, a vidék felszabadítá-
sának programját: a magyar kultúra felvirágzása „a tájak géniuszain át", a helyi hagyo-
mányok ápolásától és kölcsönhatásától remélhető. Nem a provincializmus, a köldök-
nézés szószólója volt: a „debreceniség" lényege az ő értelmezése szerint, hogy „egy-
szerre záija-védi önmagát, s ugyanakkor befogad, ragaszkodik önnön talajához, önnön 
udvarához — de a népek felé barátságos kezet nyújt saját udvara tisztaságában és oltal-
mában".3 1 Szeme előtt a felvilágosodás kori Debrecen — elsősorban Csokonai — példája 
lebegett, amely magyarság és európaiság szintézisét alkotta meg. Sziget-Debrecennek -
írta — „Egyetemesség a jelszava".32 Nem azért sziget, hogy „meddő módon elzárkóz-
zék, hanem azért, hogy eszményét a közösség számára kiérlelje".33 

2 7 Út a Kalevalához. 27. 
"Kerényi - Gulyásnak. 1938. XII. 19. PIM, Gulyás-hagyaték. A további Kerényi-levelek is itt 

találhatók. 
"Gulyás Pál levele Sziklay Lászlóhoz 1938. IX. 12-én. L. Sziklay László: Gulyás Pál levelezé-

séből. Studia Litteraria. Debrecen, 1968. 113. 
3 "Gulyás Pál egy Demény Jánoshoz intézett levelében fölsorolta, hogy kikre számít elsősorban 

„Sziget-Debrecen". A hét név között szerepelt Hamvas Béláé, Kerényi Károlyé, Kövendi Dénesé és 
Németh Lászlóé. L. Demény János: Gulyás Pál levelei. Studia Litteraria. Debrecen, 1972. 111. 

31 Gulyás Pál: Költők sorsa Debrecenben. Debrecen-Kassa, 1940. 34. 
3 2 Demény János i. m. 121. 
3 3 A Költők sorsa Debrecenben fülszövege. 
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Hasonló szigetet épített Kerényi Károly is, Gulyás Pál álmaiban okkal ismerhetett a 
saját eszméjére. A „debreceni gondolat"-ban újra és újra az egyetemesség intencióját 
erősítette: „Debrecen-tanulmányodban — sejtheted — különösen ehhez a mondathoz 
tapsolok: »Mindenség nélkül nincs magyarság!«."3* „Legbenső bensőd az Örök Forrás-
sal érintkező. És beszéld e forrás tisztán buzgó nyelvét — a népek nyelvét, amelyeket 
magadban hordasz. A nép nyelve helyett a népek nyelve: ma csak ez a nagy kaland 
ment meg. Ha erre nem ébredsz, szegény »népednek«is elveszel."35 Ugyanakkor tudta, 
hogy ő is gazdagodik Gulyás Pál barátságával. Amikor tanulmányt kért tőle a Sziget 
harmadik kötetébe, Gulyás Pál Németh Lászlóhoz írt levelében — korábbi tartózkodása 
utórezgéseként - aggályainak adott hangot. A levelet Németh megmutatta Kerényinek: 
„Abból látom, hogy Te csak azért nem akarsz a Szigetnek valamit elküldeni — elkül-
deni a magyar földéóY nézett Aischylost például —, mert nem érzed, hogy én is érzem 
ennek a nézésnek szükségességét. Minden érvelés nélkül arra kérlek: hidd el nekem, 
fontos nekem és fontos - nézetem szerint — a magyar »Sziget« számára . . . ez a nézés-
mód. Nekem fontos, mert ha Ti (Te meg Laci), akik két lábbal álltok a magyar földön, 
nem jelenítitek meg számomra újra és újra ezt a világhelyzetet, ha nem vagytok lét-
gömbömben a magyar hemiszféra, hidegfényű magányos bolygóvá dobódom el, vala-
hová nyugat felé, de sajnos, azt hiszem, csak bukdácsoló fél-bolygóvá, mert egész, az 
csak mindazzal együtt lehetek, amit szeretek."36 

Mindketten fölismerték eszméik dialektikus viszonyát, korrelativ egységét, össze-
hangolásukat gyakorlati lépések követték, lázasan keresték az együttműködés lehető-
ségeit és formáit. Az Aischylos-élmény végül napvilágot látott a Sziget-ben. Kerényi 
kezdeményezésére indították el és közösen szerkesztették — az Ady Társaság és a pécsi 
egyetem Ókortudományi Intézete pártfogásával — a Magyar Éjszakák című tanulmány-
sorozatot.37 („Sziget, Kétnyelvű Klasszikusok, Magyar Éjszakák azzal együtt, amit Laci 
megindít meg abbahagy [de nem hagyná abba, ha mi ketten sodornók], a magyar szel-
lem platóni Akadémiáját jelentené. Nem kell hozzá több, csak három egész ember!") 3 8 ' 3 

Az Ady Társaság tevékeny részt vállalt a Sziget-kiadványok terjesztéséből. Gulyás Pál 
alkalmanként Kerényi írásainak stiláris ellenőrzését is elvégezte. Kerényi biztatta őt 
Hölderlin költészetének tanulmányozására, közös Hölderlin-kötet összeállítására készül-
tek.3 8 / b Az Ady Társaság 1940. február 2-án - Németh Lászlóval együtt - felolvasóesten 
látta vendégül Kerényit, aki előadásának bevezető szavaiban lelkesen azonosult a „deb-
receni gondolat"-tal.39 Másnap hármasban látogattak el „sziget-társukhoz", a kassai 

3 4 A mondat a Költők sorsa Debrecenben című tanulmányban szerepel. Kerényi - Gulyásnak. 
1939. X. 30. Idézi Lackó Miklós i. m. 278. 

3 3 Kerényi - Gulyásnak. 1942. II. 18. 
3 6 Kerényi - Gulyásnak. 1939. IX. 20. Részben idézi Lackó Miklós i. m. 277-278 . 
3 7 A tanulmánysorozatnak három füzete jelent meg 1940-ben: Homéros 1936-ban, Kerényi 

Károly: Az ismeretlen Berzsenyi, Költők sorsa Debrecenben. Tervezték még Németh László Bethlen 
Kata-tanulmányának (Sziget Erdélyben) kiadását. 

38/aKerényi - Gulyásnak. 1939. X. 18. 
3 8 'bKerényi - Gulyásnak. 1940. XII. 15. 
" N é m e t h László és Kerényi Károly nagysikerű előadása az Ady Társaságban. Debreczeni Újság 

Hajdüföld, 1940. febr. 4. 7. 
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Kazinczy Társaság dobogójára.40 A debreceni fellépésre nagy szeretettel emlékezett 
vissza Kerényi, hosszú, meleg hangú levélben köszönte meg a vendéglátást, keserű csaló-
dásairól is vallott, amikor megfogalmazta, hogy milyen felüdülést jelentett neki Deb-
recen „Pécs, ez annyira kevéssé magyar és kevéssé emberi (a kettő Debrecenben egi) 
Pécs után." 4 1 Később is felsóhajtott még: „Milyen kár, hogy sorsom nem Debrecenbe 
vetett!"4 2 

Gulyás Pál Kerényinek azzal nyújtotta a legtöbbet, hogy ráirányította figyelmét 
Észak- és Kelet-Európa kultúrtájaira. Út a Kalevalához című tanulmányáról Kerényi 
úgy vélekedett, hogy az „kétségtelenül a legjobb, amit magyarul a Kalevaláról ír tak".4 3 

A Kétnyelvű Klasszikusok sorozat 1939-ben megjelent Homérosi Himnuszok című 
kötetét pedig ezzel a dedikációval ajándékozta barátjának: „Gulyás Pálnak, aki a híd-
verést kezdte a Kalevala felé és a Kalevala felől".4 4 Gulyás is szerepet játszott abban, 
hogy az 1930-as évek végén kitágult Kerényi mitológiai érdeklődése, a vallástudomány 
összehasonlító szemlélete felé tört utat. A Homérosi Himnuszok egyik bevezető tanul-
mánya, a Mi a mitológia? körvonalazza az új programot. Fogalmazása közben Kerényi 
azt írta Gulyásnak, hogy megszületésében „találkozásunknak része van".4 5 Ugyanennek 
a kötetnek Gyermekistenek című tanulmánya már hozzá is látott a terv valóra váltá-
sához: Kerényi itt érdekes összefüggéseket mutat ki a Kalevala és más égtájak mítoszai 
között. 

A Mi a mitológia? című tanulmánynak a mítoszok nyitottságáról, rugalmasságáról, 
alakváltozásairól szóló gondolataival cseng össze Gulyás Pál A mythosok határán című, 
1939-ben keletkezett verse, melyet „Kerényinek, az antik-idézőnek" ajánlott: 

Óh mennyi formában rohan 
a lét a Föld gömbjén át, formák 
műhelye a mély tenger is, 
számukra a halál sem korlát, — 
a Jelenések kürtjei 
átfénylenek Heimdallr halálán, 
Kaijalát hívja India 
a mythosok nyíló határán. 
Nem lett porrá a cumaei 
Sibylla, a szellemek élnek 
és nincsenek a szellemek . . . 
Egy utca szegletén eléd megy 
Karthágó fénye, Hannibál. . . 
A katakombák zára enged . . . 
Bagdad fölött repül a ló . . . 
Az Ideák mindennél szebbek! 

4 0 A debreceni Ady Társaság szellemi együttese Kassán. Gulyás Pál, Kerényi Károly és Németh 
László eló'adása. Tiszántúli Független Üjság, 1940. febr. 28. 5. 

4 1 Kerényi - Gulyásnak. 1940. II. 7. 
4 2 Kerényi - Gulyásnak. 1940. V. 22. 
4'Kerényi - Gulyásnak. 1939. I. 8. 
4 4 Gulyás Pál könyvhagyatékát is a PIM őrzi. 
4 5Kerényi - Gulyásnak. 1939. II. 17. 
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Gulyás Pál román népballadafordításai is fölkeltették Kerényi érdeklődését: „a 
Halottas ének ízlésedet és a mythoshoz való érzékedet. . . hatalmasan igazolja. Egészen 
kolosszális. Hálás vagyok Neked, hogy megismerhettem."46 Kerényi kérte meg A 
szarvassá vált fiúk átültetésére: azt tervezte, hogy a két balladát az ő mitológiai beveze-
tésével közzéteszik az Officina Könyvtár-sorozatban.4 7 A kiadóval létre is jött a meg-
állapodás, számításaikat azonban keresztülhúzta az emberi kicsinyesség és szűklátó-
körűség. („A dolognak van egy kényes pontja is, mint jól tudod, s bár én mindent 
vállalok egy igaz európaiság szellemében, nem mindenki teszi ezt .")4 8 Közben meg-
ismerte Bartók szarvasének-fordítását és Cantata profana című zeneművét is, amely ,,a 
legnagyobb magyar szellemi alkotás Ady óta. Sem zenében, sem irodalomban, sem más 
művészetben nem mérkőzik vele semmi. . . Egyedül a Te költészeted van azon az úton, 
amely hasonló magasságok felé vezet. Ezért úgy gondolom, kötetünk bevezetésében 
erre a nagy alkotásra is ki kell térni."49 A balladafordítások kéziratát csak Svájcba 
költözése előtt küldte vissza Gulyásnak: „nem akarom, hogy Te időközben valami 
alkalmat itthon elszalassz".5 0 

A Gulyás-megálmodta „debreceni szintézis" — ezt a Kerényivel való együttcselekvés 
iránya is szemlélteti — a Tanú- és a Sziget-eszme egyeztetését is magában foglalta: „A 
debreceni Ady Társaság közösséget vállalt a Sziget-gondolattal, amelynek képviselője 
Kerényi Károly és a Tanú-gondolattal, amelynek képviselője Németh László."51 Szán-
dékait megerősítette Kerényi is, amikor — vele vitázva — kifejtette nézetét a két irány-
zat összetartozásáról.5 2 Gulyás Pál — egyre tudatosabban — „a kiegyenlítődések villám-
mentességét" szolgálta Kerényi és Németh viszonyában is. Németh László az önigazolás 
örömével köszöntötte együttműködésüket. Egy Gulyásnak címzett levelében arról írt, 
hogy újból föltámadt benne, „nagyobb erővel, mint valaha", a szeretet „a létükben 
fenyegetett" kelet-európai kis népek iránt: „Nagyon jókor jött ebben az állapotomban 
a Te Kalevala-tanulmányod s Kerényi újabb, általánosabb »mithologizmusa«. A Te 
tanulmányod legértékesebb fölfedezésének azt tartom, hogy a finn forrásokat mint 
sajátunkét ihatjuk. Román fordításaid után érezned kell, hogy ez a »közöskútúság« 
nem a vér vagy a nyelv, hanem a sors- és lelki testvériség következménye . . . Kerényi: 
görög arisztokratizmusa is épp a legjobb időben tört meg a szláv, finnugor, román s 
mimás »népi mithológiákkal szemben«. Mind a ketten olyasmit igazoltatok, amit én a 
Tanú első idejében is vallottam már, de ilyen mélyen még sosem éreztem."53 Növeli 
ezeknek a gondolatoknak az értékét, hogy akkor fogalmazódtak meg, amikor a „moto-
rizált tatárság", a fasizmus egymás ellen fordította Kelet-Európa népeit. Gulyás Pál nem 
vesztette el józanságát az „országgyarapítás" mámora idején sem, a nacionalista viszály-
kodás közepette a néptestvériség, a világszabadság eszméjére figyelmeztetett (Kassa kapui 
előtt, Erdély sorsdöntő óráiban). 

' 6 A 43. jegyzetben idézett levél. 
4 7Kerényi - Gulyásnak. 1940. VIII. 20. és 1941. XI. 16. 
4 8Kerényi - Gulyásnak. 1942. XI. 19. 
"'Kerényi - Gulyásnak. 1941. XII. 11. 
50Kerényi - Gulyásnak. 1944. IV. 4. 
5 1 A Költők sorsa Debrecenben fülszövege. 
52Kerényi - Gulyásnak. 1939. X. 3. Idézi Lackó Miklós i. m. 277. 
" N é m e t h - Gulyásnak. 1939. II. 14. PIM, Gulyás-hagyaték. 

468 



Ez a tény is bizonyítja, hogy milyen tiszta szándékok vezérelték a debreceni 
műhelyben az eszmeteremtés folyamatát. Gulyás Pál gyakran visszatérő gondolata volt, 
hogy a nagy egyéniség legszebb hivatása az „ideák oldása", a legnemesebb eszmék 
egységes, a népi hagyományokban gyökerező jelrendszerbe foglalása és közkinccsé 
tétele, ő tudatosítja a közösségben rejtőző „célösztönt", eszével a nép fölé emelkedik, 
de szívében sohasem válik hűtlenné hozzá. Ezt a gondolatot tömöríti „a néppel és a 
nép fölött" jelszava. Ilyen egyéniségnek, az ideák oldásában szövetségesének tekintette 
Kerényit is, munkásságából saját vágyai igazolását bogozta ki: „Kerényi nem felel meg 
teljesen stílus-ideálomnak? — kérded. Mindenesetre a klasszikus görögség — noha a nép 
fölé emelkedett - , a nép lendülete irányában repült a csillagok felé . . . " — írta Demény 
Jánosnak.54 „Adj Ideákat az időnek!" — szabta meg a mércét A mythosok határán, 
„ennél szebb felszólítást alig hallottam még" — válaszolt rá Kerényi.5 5 Az ideák fényét 
kérte tőle az elsötétülő világban az Üzenetek Sziget-Debrecenből című Gulyás-vers is: 

Légy szörnyű, mint Jánusz, az Isten: 
északra és délre meredj! 
A szent tavasz fénye derítsen 
és hozd a vad téli szelet. 

Az álmokat ásd ki a Holdból, 
amelynek bolygása örök. 
Állj meg az éjben, mint egy bolygó, 
a néppel és a nép fölött! 

6. Kerényi számára azonban itthon mind kevesebb tér és lehetőség maradt a huma-
nista eszmék kisugárzására. A magyar szellemi élet vezető köreinek provincializálódása 
és fasizálódása 1943-ban az ország elhagyására kényszerítette. Svájcba utazott, hogy 
„ami van még az emberi Európából", lemérje rajta „a magyar szellem magasságát".5 6 

Barátsága, levelezése Gulyás Pállal nem szakadt meg ezekben az években sem. Gulyás 
Svájcba küldött leveleiben és verseiben a testi és lelki szenvedés újabb és újabb stáció-
iról számolt be.57 Egyik utolsó üzenete volt — láthatta Hubay Miklós is — ez a Dediká-
ciók <rAz Alföld csendjében" kötetembe című ciklusba illesztett költemény: 

A nagy hegyeken túl 
Kerényi Károlynak, Svájc 

Te ott vagy a nagy hegyeken túl, 
téged a nagy hegyek emelnek, 
itt a vak homok mindent feldúl, 
itt homokból süvölt a felleg. 

54Demény János i. m. 117. 
s 5 Kerényi - Gulyásnak. 1939. III. 14. 
5 6 Kerényi - Gulyásnak. 1943. VII. 17. 
51 Kerényi Károly: Kiadatlan Gulyás Pál-költemények és -levelek. Látóhatár, 1954. 299-302 . 

Ehhez: Igazítás. Uo. 383. 
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Már egy esztendeje kiáltasz 
a négy folyón át — hasztalan. 
Itt mély Párkák szövik a fátylat 
a Nap fényére . . . S nincs szavam.5 8 

Kerényi 1944. május 8-án — öt nappal a költő halála előtt — keltezte utolsó leve-
lét Gulyás Pálnak. Egyik részlete az előbbi versre felel. Föltárja benne emigrálásá-
nak okait, s megörökíti azt is, hogy mit képviselt a Gulyással együtt védelmezett 
„sziget" a süllyedő létben: „»Már egy esztendeje kiáltasz« — írod nekem a dedikáció-
ban. Mondhatnám: már régebben is. Egynehány esztendeje inkább azt éreztem azonban 
már, amit Te most mondasz magadról: »nincs szavam«. Te voltál talán az egyetlen, 
akinek írtam is arról, amit világosan láttam. Mellettem élő barátaim ugyanazt hallhatták 
tőlem. A többieknek legfeljebb csak hallgatásom kiálthatott. De amikor annyian voltak, 
akik azzal foglalkoztak, hogy a füleket betömjék! Jaj, csak Kerényitől <egy szót sem: 
Még ha az Énekek éneke szavával szólna, akkor se! Mit gondolsz, miért kell a legmé-
lyebbről jövő dolgaimat is legalább utólag lefordítanom idegen nyelvre? S nem jobb 
akkor mindjárt más nyelven írnom? Miért kellett zürichi (s nem magyarországi) diákok 
meghívását elfogadnom, hogy az ő egyetemük auditorium maximumában beszéljek a 
»Szellemről«? Mert Magyarországon legfeljebb Gulyás Pál óhajtotta, hogy a diákság 
ilyesmit halljon, s Gulyás Pál hatalma nem terjedt odáig." 

5 8 A verset a Gulyás-bibliográfiák nem ismerik. Cím nélkül közölte Kerényi Károly i. m. 300. 

470 



SZEMLE 

NËMETH LÁSZLÖ ÉLETE KÉPEKBEN 

Pár évvel ezelőtt a Gondolat Kiadó műhelyében új műfajú könyv született Vészits 
Ferencné szerkesztő ötlete alapján: gazdag képanyag és Illyés Gyula lírai önéletrajza ötvö-
zéséből jött létre az Illyés Gyula élete képekben című kiadvány. A szövegeket Illyés 
Gyuláné állította össze, a képeket Moldován Domokos válogatta, a könyvet Szántó Tibor 
tervezte meg. Halálának 10. évfordulóján, 1985-ben pedig megjelent a Németh Lászlóról 
készített, az író saját szövegeivel kísért képeskönyv. Az idézeteket Németh Lászlóné és az 
író leánya, dr. Lakatos Istvánné Németh Ágnes válogatták és áhították össze, a képeket 
dr. Lakatos István gyűjtötte. Munkájukban egyenrangú partnerként vett részt M. Róna 
Judit kiadói szerkesztő, aki irodalomtörténészi gondossággal és az író életműve iránti 
elkötelezettséggel fáradozott a forrás értékű könyv végső formájának és tartalmának 
kialakításán. 

Sokan kérdezhetik — kérdezték is —: szükség volt-e ilyen életrajzi jellegű kötet meg-
jelentetésére éppen annak az írónak az esetében, aki a kortárs írók közül talán a legtöbb 
önéletrajzi írást, jegyzetet, önreflexiót közölte? 

Igaz, Németh László valóban sokat foglalkozott saját szerepének, helyének, munkás-
ságának megítélésével, töprengései — a felelősségvállaló írók többségéhez hasonló termé-
szetességgel — kora ifjúságától haláláig végigkísérték. A rendkívül bonyolult életmű meg-
annyi állomása, a körülötte évtizedeken át összecsapó indulatok, nézeteltérések, a műveit 
fogadó közvélemény szélsőségei, a sikerek, a félreértések és az elhallgattatás korszakai 
mégis nagyon is indokolttá teszik, hogy ezt az írói életművet is minél több szakszerű 
irodalomtörténeti munka tálja fel, minél több hiteles dokumentum alapján. Ez a könyv 
a megbecsülés és szeretet jegyében a legnagyobb tárgyszerűségre törekvő dokumentum-
gyűjtemények egyike. 

A huszadik századi irodalomtörténet ma már érdeme szerint tartja számon Németh 
László rendkívüli hatású, változatosságú és terjedelmű prózaírói, drámaírói, esszéírói és 
irodalomszervezői tevékenységét. Sok más kiadás mellett művei tizennyolc kötetes 
életműsorozatában is hozzáférhetőek, bár teljes életművének hiánytalan újrakiadása még 
várat magára. Remélhetően nem sokáig, hiszen csak a teljesség, a minden érdeklődő által 
elolvasható és mindenoldalú, alapos kommentárokkal ellátott művek alapján alakítható 
ki Németh Lászlóról a mainál még árnyaltabb, érvényesebb, szélesebb körben is elfogadott 
értékelés. Az első összefoglaló mű — Vekerdi László munkája — után folyamatosan nap-
világot látnak erről a rendkívüli jelentőségű, a huszadik századi magyar irodalmat befo-
lyásoló és sok szempontból meghatározó életműről a nagyobb lélegzetű elemzések, pálya-
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képek, irodalomtörténeti áttekintések is. Béládi Miklós, Czine Mihály, Domokos Mátyás, 
Illés Endre, Illyés Gyula, Király István, Kiss Ferenc, B. Nagy László, Só'tér István és 
mások úttörő és alapvető tanulmányai után könyv jelent meg Kocsis Rózsa, Sándor Iván, 
Grezsa Ferenc tollából, rendre ismerhetjük meg életének eddig ismeretlen dokumentumait, 
születésének évfordulóin folyóiratok szentelnek emlékszámokat munkásságának. Szapo-
rodnak az emlékezések, a műelemzések, a hatástörténeti tanulmányok, az ifjabb irodalom-
történész nemzedék is tanulmányokban teszi közzé a Németh László-élmény, az eszme-
történeti szembesülés eredményeit. Regényeiből új és új kiadások készülnek, drámáit 
továbbra is nagyszámú közönség láthatja, főbb műveit a gimnáziumi tankönyvek is köte-
lező anyagukba iktatták. A nagyszámú pubhkáción kívül országos megemlékezések, ülés-
szakok, rádiós és televíziós programok bizonyítják az érdeklődés létét, sőt növekedését, az 
ország szellemi vérkeringésébe jutó gondolatok időszerűségét. Tovább gyarapszanak művei-
nek fordításai, hagyatékából előkerült újabb művek látnak napvilágot, egyes esszéit külön 
kiadványokban adta közre egy sorozat keretében a Magvető Kiadó. Életművének számos 
vonatkozását mostanában tárják fel irodalomtörténészek, értő olvasók. Tudjuk: a század 
fontos szellemi értékei között számon kell tartanunk Németh László gondolati, művészi 
örökségét. Utóéletének teljes körű felmérésére azonban még nem érett meg az idő, 
ehhez még további évtizedekre lesz szükség. 

Mindezek után megalapozottnak tarthatjuk azt a véleményt, hogy örülnünk kell az 
ilyen típusú kiadványoknak, melyek a terjedelmes önéletrajzi anyag gombolyagából 
húznak ki igen fontos szálakat. A határozott, jó válogatás segítségével minden olvasója, 
elemzője lényegesen könnyebben tájékozódhat az ismert életműben, s az azzal, valamint 
az író személyiségével éppen csak most ismerkedni kezdők számára szintén kitűnő vezér-
fonal ez a mű. 

Az író életének eseményeit megörökítő fényképek többségét először láthatjuk ebben 
a gyűjteményben, de a már többször publikált képek is új jelentéstöbbletet kapnak a 
gazdag, változatos és igen jól elrendezett anyagban. Tematikailag, műfajilag sokrétegű, 
izgalmas és kordokumentum értékű valamennyi felvétel: az íróról készült portrék, a 
családi albumból kikerült régi fotók, a múzeumok fotótárainak ritkaságai, a Németh 
László életének színhelyeit, barátait, műveit bemutató képek, a riportfotók a külön-
böző utazásokról, meghitt összejövetelekről. Más művészeti ágak képviselőihez fűződő 
kapcsolatait, politikusokkal, irodalmunk külföldi barátaival lezajlott találkozásait rög-
zítő pillanatképek váltakoznak az elismerések - Kossuth-díj, Herder-díj - másolataival, 
tanítványok arca villan fel, a színháztörténet számára is izgalmas emlékeket idéző jelene-
tek, bemutatók, ünnepségek képei sorakoznak egymás mellett. A népi írói mozgalom 
résztvevőiről, kiemelkedő alkotásairól készített montázs az egyik legjobban sikerült 
részlete a könyvnek, de a többi felvételt — családiakat és közéletieket is — egyaránt igen 
jó elrendezésben, arányban és a képeskönyv műfaji szabályait követve lapozgathat-
juk. A képek mellett a szükséges eligazító szövegek tömörek, pontosak, a szerkesztők 
sikerrel igyekeztek minden szereplő kilétét kideríteni. A Németh Lászlótól kölcsönzött, 
időrendben haladó fejezetekbe rendezett képanyagot az író műveiből, a tizennyolc kötet-
nyi életműkiadáson kívül más, régebbi kiadások szövegéből, kiadatlan feljegyzésekből 
is merítő hosszabb-rövidebb idézetek kísérik. A legnagyobb érdemet ezzel vívják ki a 
kötet készítői: sikerült harmonikusan egybeilleszteniük a képeket és a mellettük olvas-
ható szövegek gondolati tartalmát, az író életéről és gondolkodásáról szóló töprengéseket, 
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a művek születéséhez fűzött leglényegesebb megállapításokat, az őt körülvevő világról 
alkotott tömör véleményét, a családról és a baráti körről adott vallomásait, a szellemi 
élet eseményeit minősítő feljegyzéseit. A hatalmas életműből szemelgetett idézetek 
folyamatos olvasása hitelesen ismertet meg Németh László életrajzával, az irodalmi élet-
ben betöltött szerepével, s biztos kiindulásul használható a további, bővebb ismeret-
szerzéshez. 

Németh László mozgalmas évtizedeket élt át: az irodalom és az ország életében, tör-
ténelmében egyaránt hatalmas változások zajlottak pályája kezdetétől haláláig. Sok eset-
ben maga is központi alakjává vált a szellemi élet mozgásainak: bizonyítékul szolgálhat 
erre egyszemélyes folyóirata, a Tanú, a népi írók mozgalmában való részvétel, 
a felszabadulás után Illyés Gyulával közösen folytatott szervező tevékenysége. Tanári, 
fordítói, drámaírói, regényírói és esszéírói működéséről itt nem szólhatunk érdemben, 
annyit azonban megismételhetünk, hogy minden területen úttörő jelentőségű és meg-
határozó munkát végzett. 1945 után hét év alatt tízezer oldalt fordított,megírta - többek 
között — az Égető Esztert, a Lányaimat, az Irgalom című regényt, társadalmi és törté-
nelmi drámáinak sora került színpadra, sajtó alá rendezhette életműsorozatát, megküz-
dött a reá tört betegséggel. Egész életében hangoztatta a minőség-elv megvalósításának 
fontosságát, s kivette részét a végiggondolt eszmények közkinccsé tételéből és valóra 
váltásából. A kötetben olvasható szövegek Németh László tiszta írói és emberi szándékai-
ról győznek meg, a magyarságért és az igazi művészet teremtése érdekében tett erőfeszí-
téseit demonstrálják. Vonzó és felemelő módon avatnak bele egy nagy hatású szellemi 
műhely gondjaiba és örömeibe, egy lehetséges értelmiségi életmodellt tesznek közelivé 
és kívánatossá tiszteletet érdemlően. Németh László utolsó éveiben szkeptikus volt saját 
műveinek hatását, gondolatainak továbbélését illetően. A teljes megismeréshez, a befoga-
dáshoz és a művek szellemének valódi megértéséhez ez a könyv is nagymértékben járul 
hozzá. A megszületésében közreműködőket elismerés és köszönet illeti érte! (Gondolat, 
1985) 

R. Takács Olga 
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SZARSZÓ - 1943 

Az immár legendássá vált szárszói tanácskozás 40. évfordulóján egy kitűnően szer-
kesztett dokumentumkötetet vehetett kézbe az olvasó a Kossuth Könyvkiadó és a 
Hazafias Népfront Országos Tanácsának jóvoltából. Az első szó a köszöneté és elisme-
résé mindazok munkája iránt, akik a Szárszó - 1943 című könyv megjelenését lehetővé 
tették. Közelmúltunk történetének eddig nehezen hozzáférhető, így alig ismert, de 
fontossága miatt annál többet emlegetett dokumentumai végre eljuthattak az érdek-
lődőkhöz. 

A balatonszárszói Magyar Élet-Tábor 1943 augusztusában rendezett tanácskozását 
születése pillanatától legendák övezték, amelyek az elfogultság jó- és rosszindulatából 
egyaránt fakadtak. Bár a tanácskozás jegyzőkönyve 1943 végén megjelent Püski Sándor 
kiadásában, de a hazánkon rövidesen átvonuló háború és következményei — mint annyi 
mindent — ezt is háttérbe szorították. Az akkori zaklatott idők nem kedveztek a 
Szárszó-kötet tanulmányozásának, így az érdeklődő közvélemény tudatában is inkább a 
Szárszó körül kerekedett szenvedélyes sajtóvita egy-egy foszlánya ragadt meg, s vált 
alapjává a későbbiekben Szárszóról alkotott, de megalapozatlan véleményeknek. 

Most, 40 év múltán végre bárki elolvashatja, ki, mit mondott akkor. A történtek 
lényegét a kötethez írt szép előszavában Kállai Gyula így fogalmazta meg: „Szárszó 
olyan fórummá alakult, ahol sokan találtak rá az igazi népi demokratikus Magyarország 
felé vezető útra." E folyamatot mutatja be Pintér István alapos korrajzot adó bevezető 
tanulmányában: „Szárszó annak a kemény küzdelemnek egyik fontos állomása, amelyet 
a magyar demokratikus erők a 30-as évek közepétől a kommunisták és a velük szimpa-
tizáló erők kezdeményezésére — és a legtöbbször irányításával — a fasizmus, a háború 
ellen, majd 1941-től a háborúból való kilépésért, a hitleri Németországgal való szakí-
tásért, az ország függetlenségének helyreállításáért és az ország demokratikus átalakítá-
sáért folytattak." 

A kötet olvastán a fekete-fehérre egyszerűsítők meglepődhetnek, eszmék és tév-
eszmék zsibvásárát emlegethetik és — amint Darvas József mondta a 30. évfordulón 
tartott emlékbeszédében — kérdezhetik is: „hogyan hittétek, hogy ilyen közegben lehet 
népfrontos politikát csinálni? Szerintem - folytatta Darvas - így kérdezni történel-
mietlen lenne, s ami ebben benne foglaltatik: igazságtalan. Szárszó csak tükörképe volt 
az akkori országnak; a haladó erők útkeresésének, s a történelmi elkésettségnek; — s 
ebben az országban kellett népfrontpolitikát csinálni, függetlenségi mozgalmat, ellen-
állási mozgalmat szervezni. ( . . . ) S hogy voltak, lehettek erők, része volt ebben 
Szárszónak is: sokan az itteni viták hatására, vagy, ha nem voltak itt, az innen ki-
sugárzó indíttatás hatására vettek részt március 19-e után az ellenállásban, vettek részt 
a fölszabadulás után a földosztásban, a kommunista vagy a parasztpártban, a forra-
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dalmi demokratikus átalakulás különböző frontjain. Olyanok is, nem kevesen, akik az 
1943-as táboron még vitatkoztak velünk . . . " 

A vitázok zöme ugyanis nem a megfogalmazott célt, a népi és demokratikus Magyar-
országot kifogásolta, hanem az elkövetkező nagy társadalmi átalakulás módozatait 
vitatta. Németh László pedig az előre nem láthatónak minősített nehézségekre figyel-
meztette mindazokat, akiknek gondolkodásából — Erdei Ferencnek a 25 éves évfor-
dulóra írt szavaival szólva — „tökéletesen hiányzott . . . olyasminek a sejtése, ami 
később a 'személyi kultusz' címet kapta. Hogy a néphatalom és a szocializmus kivívása 
olyan dogmatizmus, voluntarizmus és személyi önkény torzulásait ölthesse, amint az 
bekövetkezett, arra nem voltak érzékszerveink, azért is lehettünk olyan vakok és bénák 
vele szemben. Ez persze sem nem mentség, sem nem elmarasztalás, csak kegyetlen való-
ság. Ez történelmi lecke." 

Ma már egyértelmű, hogy a hosszú ideig csak elmarasztalóan emlegetett Németh 
László-i intelmekre — amint Pintér István is megállapította — .jobban oda kellett volna 
figyelni". Épp ideje volt tehát annak, hogy az 50-es évek elején megbélyegzett szárszói 
tanácskozás végre elfoglalhassa megérdemelt helyét közelmúltunk történelmében. S ezt 
nagymértékben elősegíti a Szárszó - 1943 című kötet. Mert aki elolvassa például 
Németh László sokat emlegetett szárszói beszédét, annak észre kell vennie, hogy ő nem 
a szocializmus eszméjét kérdőjelezte meg, hanem az a dogmatizmus és azok a torzu-
lások nyugtalanították, amelyeket az SZKP huszadik kongresszusát követően a 
kommunista pártok is elítéltek. Ezért figyelmeztetett arra, hogy a várt átalakulás 
nehogy karikatúrájául üssön ki „annak a magyar forradalomnak, amelyre mindnyájan 
számítunk". Tisztában volt azzal is, hogy e forradalmi változásoknak a vele vitatkozók 
lesznek a vezérei. Nekik mondta Szárszón: „tiszta szívvel kívánom azoknak a sikerét, 
akik a magyar jövőből olyan gyanús módon kirekesztenek. Bár cáfolnák meg aggodal-
maimat; bár látszana eredményeik csúcsáról a minket ért igazságtalanság annak a 
minimális veszteségnek, amely nélkül nagy dolgok nem is eshetnek meg. Én, bármit 
kezdjenek, még ha ellenem is, bajtársuknak érzem magam, s mint szurkoló mellettük 
leszek. A duzzogás kényelme helyett most is azért jöttem el ide, a kötelességteljesítés 
veszélyét vállalva, hogy mint hű műszer leadjam számukra a lelkiismeretemben kialakult 
jegyzéseket." 

Nem más ez, mint egyértelmű elkötelezettség, de azzal a különbséggel, hogy Németh 
Lászlóból nem hiányzott „olyasmiknek a sejtése" sem, amelyek később, sajnos, bekövet-
keztek. Ezért kötötte tanácsait a jövendő átalakulás vezérkarába kerülők lelkére, 
amelyeket azonban ők mint rémképeket visszautasítottak. 

Nagy érdeme a kötet szerkesztőinek és kiadóinak, hogy nem elégedtek meg az 
egykori szárszói jegyzőkönyv új rányomtatásával, hanem kiegészítették azt az előz-
mények és következmények árnyalt bemutatásával. Ennek érdekében nemcsak egykori 
írásokat közöltek, hanem bátran nyúltak a később megjelenő visszaemlékezésekhez, sőt 
eddig még meg nem jelent kéziratokhoz is. Mindezek — kiegészülve az egyes írások 
közti szerkesztői magyarázó sorokkal — szinte az adott téma monografikus áttekintését 
teszik lehetővé. Megtalálhatók a kötetben az 1943-as szárszói táborozás legfontosabb 
előzményei: a munkás, paraszt és értelmiségi fiatalok 1942. februári tanácskozása, a Soli 
Deo Gloria Szövetség szerepe, az 1942-es szárszói tanácskozás és a Püski Sándor-féle 
Magyar Élet kiadó bemutatása, valamint a Szárszó felé vezető utak, kezdeményezések 
áttekintése. 
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Az 1943-as szárszói jegyzőkönyv után az egykorú sajtóvisszhanggal ismerkedhetünk 
meg, majd egyes résztvevőknek az ellenállásban játszott szerepével. Az utolsó fejezet 
pedig az 1945 után írt legjelentősebb visszaemlékezéseket közli, így Veres Péternek a/t 
a fontos megállapítását, hogy amit Szárszón „harmadik útnak neveztek, az nem volt 
azonos a nyugati polgári harmadik úttal, mert a mienknek a legbelső célja, vágya, 
kívánsága nem a polgárság mint osztály és nem is a szó hagyományosan értelmezett 
polgári rend védelme, hanem a magyarságnak mint nemzetnek, s azon belül különösen 
a parasztságnak, mint a nemzet legnagyobb és legerősebb osztályának a védelme és szol-
gálata volt". 

Veres Péter tehát öregkori visszaemlékezésében épp úgy, mint Szárszón magáénak 
érezte a harmadik utasságot is, amelynek iránya szintén a szocializmus felé mutatott. 
Ezért igyekezett záróbeszédében a résztvevők minden csoportjának helyet találni a 
jövőért folytatandó küzdelemben, javasolva: A népi értelmiség kövesse „legjobb lelki-
ismeretét! Sok út van. A munkások azt mondják: csatlakozzatok hozzánk. Ennek lelki 
és tárgyi akadályai vannak. Jó, akkor szervezkedjetek külön és segítsetek nekünk. De 
én még ennél is tovább megyek. Egész csomó értelmiségi ember, falusi pap, tanító, 
orvos stb. még ezt sem teheti. Azoknak is van út. Szolgálják a népet minden előzetes 
feltétel nélkül. Ne nézzék, milyen pártállású, milyen vallású, hanem adjanak át neki 
annyi tudást és emberséget, amennyit át tudnak venni. A nagy egészben semmi sem 
vész el, így az ő munkájuk sem tűnik el nyomtalanul. Különb emberek, parasztok 
és munkások nevelődnek körülöttük. A világtörténelem nagy erőivel szembe úgysem 
fordulhatunk, mert akkor megsemmisülhetnénk. Azt kell tennünk, amit minden életre-
való nép tett a történelem folyamán: alkalmazkodni, hogy megmaradhassunk. Ez 
minden más eszmei vagy világnézeti igazság előtt áll." 

Szárszón tehát a magyar jövő lehetőségeit kutatók soha nem feledkeztek el haza és 
haladás gondjának együttes vizsgálatáról. Ezenkívül az ellentétektől szabdalt baloldali 
erők közti szótértésre is törekedtek, nem rajtuk múlott, hogy a tanácskozásra szóló 
meghívásukat a szociáldemokrata párt el sem fogadta. Darvas József kötetzáró szavait 
idézve: „a felszabadulás előtti évek egyik súlyos tragédiája volt a szellemi progresszió 
szétszakadozottsága, belső meghasonlottsága. Ez az, amit többé nem engedhetünk meg 
- ami ellen küzdenünk kell, teljes emberi felelősségünkkel. Vitáink lehetnek — vannak 
is—, de ezek a kiküzdendő egységet kell, hogy szolgálják. Nemzeti sorskérdéseink ma is 
vannak, nem is kicsik, ha mások is, mint a felszabadulás előtt voltak: s ezekről szólani, 
ezeket nemzeti sorskérdésekként említeni, velük nemzeti sorskérdésekként foglalkozni: 
nem nacionalizmus, hanem történelmi, lenini feladat. Mi annak idején hittel hittük, 
hogy a nemzeti sorskérdéseket a szocializmus automatikusan megoldja. A legsúlyo-
sabbak, a legnagyobbak meg is oldódtak — ha nem is automatikusan. A történelmi 
tapasztalás megtanította, hogy a még meglévők, s az újak, csak munkával, küzdéssel 
oldhatók f e l . . . " 

A szárszói tanácskozáson elhangzottak értő elemzése máig ható tanulságokkal segít-
het eligazodni napjaink gondjai között, de csak akkor, ha megszívleljük Erdei Ferenc-
nek a hetven éves Németh László köszöntésekor tett megállapítását: „A 'baloldali' 
szemléletnek és gondolkodásnak megvan a maga egyetlen elvi érvénye és történeti 
igazsága. De ez a szemlélet és irányzat annál erősebb lesz, s annál több lesz az igazsága, 
minél több 'harmadik utas' hozzáadást asszimilál." (Kossuth Könyvkiadó, 1983) 

Salamon Konrád 
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CS. GYIMESI ÉVA: TEREMTETT VILÁG 
Rendhagyó bevezetés az irodalomba 

Sem könnyűnek, sem hálásnak nem nevezhető az a feladat, amelyre a kolozsvári 
egyetemen tanító Cs. Gyimesi Éva vállalkozott. Ha csupán azt tűzné ki célul, hogy az 
utóbbi évtized főbb irodalomelméleti felfogásait, módszereit, fogalmait rendszerezi, 
ismerteti, elsősorban az egyetemi hallgatókra figyelve, de egyúttal a tágabb közönség 
érdeklődésének is eleget téve, akkor sem lenne könnyű dolga. Hiszen sok és főleg 
szerteágazó irányzatot kell áttekintenie a beszédaktus-elmélettől az újraéledt hermeneu-
tikáig, szemantikai logikától recepcióesztétikáig. De ebben a könyvben többről van szó. 
A szerző eddigi, nyelvművelő, illetve irodalomelméleti, műelemző kötetei után (Minden-
napi nyelvünk, 1975., Találkozás az egyszerivel, 1978.) most úgy veszi számba a fent 
jelzett kutatásokat, úgy ad átfogó körképet, s úgy igazít el az olyannyira eltérő szem-
léletmódok, szakkifejezések útvesztőiben, hogy egy alaposan átgondolt, logikus, s 
tárgya természetéhez igazodó egyéni rendszert alkot és alkalmaz keretként. 

Elöljáróul történeti rendben áttekinti, mit tudunk az irodalom fogalmáról. Az ókori 
„litterae": betűk jelentésétől a XVII. század „litteratúrá"-jáig, napjaink irodalmáig meg-
különbözteti az irodalom intézményét mint szociológiai tényt az irodalmi műtől mint 
esztétikai ténytől. A továbbiakban - amint ezt címével is jelzi — középpontba állítja 
azt a felfogást, mely szerint az irodalom a tapasztalati valóság tényeitől, összefüggé-
seitől eltérő, más természetű világot hoz létre, „teremt" a nyelv eszközeivel. Ennek az 
alaptételnek megfelelően építi fel jól követhető gondolatrendszerét, három fő fejezetre 
tagolva. Először azt világítja meg közelről, miért és hogyan különbözik az irodalom 
világa a köznapi valóságétól. Majd azt veszi sorra, milyen sajátos eszközökkel történik 
az irodalom, a mű világgá szerveződése? Milyen belső összefüggések képezhetők le az 
irodalmon belül (ősképek, motívumok, ismétlődések stb.). A harmadik nagy fejezetben 
azt vizsgálja, hogyan hat az irodalom? Miként jut el a közönségig, a megértésig? Végül 
a könyv befejező részében felteszi a fogas kérdést: mire jó az irodalom? S egy mai 
regény elemzésével, konkrét értelmezéssel válaszol. 

Az irodalom külön világának sajátosságait, a külső valóságtól, s a nem-irodalmi 
szövegektől való eltéréseit, több, különböző elmélet segítségével hozza közel. Egymással 
párhuzamba állít egy-egy hasonló tárgyú riport-, illetve novella-részletet, felmutatva, hogy 
állításaik látszólag nem különböznek egymástól, mégis alapvetően mássá teszi az 
irodalmi szöveget az, hogy a szó köznapi értelmében nem igaz (Platón: az irodalom — 
hazugság). Pontosabban, az irodalmiság maga az igazságérték felfüggesztését jelenti 
(ismeretelméleti, logikai oldalról, 1. B. Russel), azt, hogy ál-kijelentéseket, kvázi-ítéle-
teket tartalmaz (I. A. Richards, R. Ingarden); a benne szereplő beszédtettek nem való-
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ságosak, hanem mimetikusak, felidéző jellegűek (S. R. Levin, R. Ohmann). Az irodalmi 
szövegek így nem egyszerűen hazugok, hanem másként, az önmaguk által teremtett 
fikció, konvenció szerint igazak. Létrehozásukat a közlésfolyamaton belül létező játék-
szabályok teszik lehetővé (nyelvfilozófia, Wittgenstein, Stanley Fish). Megszületésükben 
fontos szerepet játszanak a kimondott vagy kimondatlanul jelenlévő „vüágteremtő 
igék": álmodni, elképzelni, hinni stb., amelyekben maga az ige cselekvő jellege 
(álmodás, elképzelés stb.) a lényeges, azaz a beszédtett-elmélet jelölése szerint, az 
illokúciós célvonatkozás. A modális logikák felől nézve, ily módon „lehetséges világ" 
jön létre, szemben az aktuális, való világgal. Az irodalmi mű így a nyelv eszközeivel új, 
egyedi jelentésű világot hoz létre, önmaga „világszerű". Tehát olyan rendszer, amelyet 
saját immanens összefüggései felől lehet megközelíteni, értelmezni (Schmidt, Hintikka, 
Bókay, Csűri). Gyimesi Évánál kiemelt helyen áll ez a „világszerűség" fogalma, s volta-
képpen, ennek révén a strukturalista felfogás legigazoltabb jegyeit is beépíti gondolat-
menetébe. Hogyan képes az olvasó önmaga számára megidézni ezt a világszerűséget? A 
szerző a nyelvfilozófiai magyarázatra utal: a nyelv csupán sematikus jeleket ad, ezeken 
át jeleníti meg a jelen-nem-lévőt (Cassirer, W. Iser). Az olvasó pedig ezekből a jelekből 
azért képes felépíteni a mű világát, mert már előzetesen rendelkezik a tapasztalatok, 
ismeretek egy készletével („frame", Fillmore). Az olvasói újraalkotás sikere függ az 
irodalmi szöveg koherenciájának mértékétől. A koherencia maga, azaz a mű belső 
szervezettsége pedig megragadható a szervezőelvként működő „nézőpont", „világfilo-
zófia" formájában (Lukács, Bókay). Mindemellett az irodalom képszerű is, nemcsak 
úgy, hogy vizuálisan láttat (1. képversek betűinek dekoratív elrendezése), hanem tágabb, 
átvitt értelemben: érzékletessé tesz. Például egyedi, tipikus regényalakok képében 
jelenít meg társadalmi erőket, osztályokat. Ilyen értelemben képszerű minden külső-
legesben megjelenő szubsztanciális (Hegel), illetve minden különösben megjelenő általá-
nos (Lukács). A képszerűség tehát nem egyszerűen szemléletességet jelent, hiszen sok-
szor nem vizuálisan, hanem intellektuálisan alkotjuk újjá a művet. Akár a képes beszéd, 
a szóképek jelentését is úgy értjük meg, hogy a mű egészét, „lehetséges világát" 
rekonstruáljuk. Mindezen belül a líra sajátos módon lesz fikcióvá. Fiktívvé teszi az, 
hogy a költő eleve mesterséges beszédhelyzeteket teremt - amelyet a dikció, ritmus, 
rím is jelez —; fiktív a lírai én, s a versek lehetséges világának szereplői maguk a nyelvi 
elemek. 

Milyen eszközökkel valósul meg és lesz követhetővé az irodalmi mű világának belső 
összefiiggésrendje? Gyimesi Éva egyik legfrappánsabban sikerült nagy fejezetével 
válaszol a kérdésre (A világ nyelvszerüsége). Sorra veszi az archetypus, toposz, 
motívum, embléma fogalmait. Arra vállalkozik, hogy rendet teremt ezek között az egy-
mással való összefüggésükben oly tisztázatlan tartalmú kifejezések között. Ésszerű 
javaslatot tesz a terminus technicusok megkülönböztetésére, jelentéseik egybemosódá-
sának elkerülésére. Elsősorban a legrégibb, legátfogóbb: archetypus szó használatát 
ajánlja, miután felmutatta a megjelölés eredetét Jungnál, irodalmi szerepének értel-
mezését Maud Bodkinnál és Northrop Frye-nél. Telitalálatként felfedezi Gilbert Durand 
könyvét e jelképek biopszichikai hátteréről, az archetypikus témák teljes rendszeréről 
(mélység és magasság, ciklikus megújulás stb.) Az archetypus tehát olyan szimbolikus 
kép, amely egyetemes, s már az irodalom előtti mítoszokban, vallásokban is fellelhető. 
A toposznak (E. R. Curtius, W. Kayser) ezzel szemben az a jellegzetessége, hogy írásban 
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rögzített, főként retorikai eredetű konvenció. A motívumot — a szerző meggyőző 
érvelése szerint —, nem az teszi specifikussá elsősorban, hogy ismétlődő, tipikus termé-
szeti jelenség vagy tárgyiasság (W. Kayser, V. Propp) - hiszen e tekintetben meg-
egyezik az archetypussal - , hanem az, hogy egyetlen művön vagy életművön belül 
visszatérő, szimbolikus értelmű, kisebb vagy nagyobb tematikai egységet jelöl. Az 
embléma esetében pedig szemlélteti, hogy voltaképpen minden jellemző vonása fellel-
hető az archetypusnál. 

Mindezt egy nagyvonalú átkaroló mozdulattal bekapcsolja az ismétlődések tágkörűen 
megidézett rendszerébe. Középpontba állítja az ismétlésnek azokat a jegyeit, amelyek 
sajátosan az irodalomra, az irodalmiságra jellemzőek. így kiemeli azt, hogy az iroda-
lomban — eltérően a köznyelvtől, tudományos nyelvtől — a nyelvi elemek válogatása és 
elrendezése (szelekciója és kombinációja) nem a tényekre, tárgyakra vonatkozik, hanem 
önmagára, saját szerveződésére utal (autotelikus jellegű). Az ismétlés így, egy versben, 
regényben, önkényesen teremtett, mesterségesen létrehozott, belső konvenció; a mű 
szövegét egyedi módon szervezi egységgé. Ettől az egyedi rendszertől függ az, hogy 
jelszerűvé válnak-e a műben bizonyos ősképek, ez a rendszer hozza működésbe ezeket, 
amennyiben „beemeli saját ismétlődései rendszerébe". Ezúton válik egy-egy, addig csak 
lappangó archetypus esztétikailag funkcionálóvá. Mi tehát az irodalmiság kritériuma? — 
teszi fel a kérdést Gyimesi Éva —, és meggyőzően, lényegre tapintóan sorakoztatja fel a 
megkülönböztető jegyeket. Az irodalmi szöveg szavainak közvetlen, elemi jelentésénél 
fontosabb a kombinációs alakzatból fakadó többletjelentésük; elrendezettségük 
nemcsak lineáris (logikai, mondattani szabályok szerinti), hanem alineáris is (nem általá-
nos, hanem önkényes szabálynak megfelelő); paradigmákat, egyenértékűségi viszo-
nyokat teremt, s eme ekvivalenciák érvényesülésének három változata, s egyben foko-
zata a retorizáltság, ritmizáltság és poétizáltság. Azaz, minden irodalmi mű nyelvi 
szövete, túl a szavak közvetlen jelentésén — egy belső kód hordozója is. 

A harmadik nagy rész tárgya: hogy jut el az irodalom olvasóihoz? A mű önmagában 
csupán lehetőség, a benne rejlő jelentések, értékek a befogadó tudatában kelnek életre. 
A jó könyv a létfenntartás függőségei fölé emel, felold, mozgósítja az olvasó szabad-
ságát, melynek segítségével képes megalkotni egy valóságos világtól eltérő világot. A mű 
kiegészítésre váró, „szituáció-hiányos" világot ad, ennek megértéséhez szükséges az 
egész társadalmi közlésfolyamat, nyelvi, szokásbeli, kulturális stb. jelek ismerete, azaz 
az ezeknek megfelelő komplex előfeltevések halmaza (W. Iser, Lotman, Schmidt). 
Gyimesi Éva Carlos Buosono nyomán taglalja a befogadás feltételeit, a ,józan ész" 
korlátaival történő szakítástól az adott műre, szerzőre vonatkozó ismeretekig. Mindazt, 
amit a befogadásesztétika (recepcióesztétika) együttesen elváráshorizontként kezel 
(Jauss). Hozzáteszi, az elvárások meghiúsulása, a tévedés, csalódás még jobban hozzá-
járul a megismeréshez, mint a beteljesülés (Popper). Az egyes műveken belül is, az előre 
várt és az előre nem várt mozzanatok váltakozása a sajátosan esztétikai hatás forrása 
(Lotman, Riffaterre, Hankiss). Gyimesi Éva itt is, mint könyve más részeiben, eredeti 
módon kapcsolja össze a különböző fajta kutatások lényegükben azonos következte-
téseit. Ezt teszi akkor is, amikor a hermeneutika: megértéselmélet alapkérdéseit tekinti 
át. Mi tulajdonképpen a megértés? Az olvasás, az irodalom befogadása esetében — 
szemben a természettudományos ismeretszerzéssel, tárgyias megfigyeléssel — szükség 
van a befogadó szubjektivitására (Dilthey, Schleiermacher, Gadamer). A megértő 
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szubjektum már meglévő ismereteivel, előítéleteivel, egész történelmi helyzetével együtt 
értelmez, a szöveggel együtt önmagát, önnön egyedi helyzetét is értelmezi. A megértési 
folyamat sajátszerűsége az, hogy nem lépésről lépésre halad, hanem egésztől részig és 
vissza, korszerűen („hermeneutikai kör"). A szerző megidézi ennek a megismerő folya-
matnak különböző interpretációit (Harth, Thiel, Jones), majd fölveti a kérdést, miként 
lehet befogadásközpontú műelemzési módszert kialakítani? Ismerteti Riffaterre 
konkrét kísérletét, majd könyve egészének koncepcióját érvényesítve, fölvázol egy más-
fajta lehetőséget. Kiindul a mű egészének globális befogadásától („világ" kategória), s 
ezen belül, a kifejtés során megkülönbözteti a „világszerkezet", illetve „világfolyamat" 
összetevőit (Bókay felfogását kiegészítve), ezek föltárását, végül, befejezésként a szöveg-
felszín leírását, mint a jelentéseket tartalmazó kódok kibontását. 

Gyimesi Éva könyvének legutolsó fejezete tanúskodik legékesebben arról, ami egész 
munkáját átható alapelv: nemcsak elméleti rendszerek áttekintését, önálló egységbe 
szervezését nyújtja impozáns absztrakciós készséggel, vaslogikával; hanem mindezeket 
részleteikként és egészükben is, elemzett, értelmezett irodalmi példák sorozatával teszi 
szemlélhetővé. A kötet hivatkozásainak egy része árulkodik csak arról, hogy alapvető 
technikai akadályokkal kellett megküzdenie (a legilletékesebb forrásmunkák hiánya, az 
éppen elérhető munkákra, kiadásokra támaszkodás). Mindezek ellenére, fő vívmányként 
a hermeneutika élő példájaként teljes kört fog át megértéstől alkalmazásig, elmélettől 
az eleven irodalomig. (Kriterion Könyvkiadó, 1983.) 
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NYUGAT 

Főszerkesztő: Ignotus 
Szerkesztők: Fenyő Miksa és Osvát Ernő 

Változatlan lenyomat 
1912. első félév, két kötetben 

Újabb két kötettel gyarapodik a Nyugat hasonmás kiadásának sorozata: 
megjelenik az 1912. év első félévének 12 száma, két kötetben. 
A folyóiratot ekkor is Ignotus irányítja mint főszerkesztő, a szerkesztői 
munkát Fenyő Miksa és Osvát Ernő végzi. Hasábjain a kor legkiválóbb 
magyar költői, írói, kritikusai jelentkeznek, felsorolásuk a magyar iroda-
lomtörténet legelső vonulatát jelzi. Számtalan versével szerepel a Nyugat 
első számú költője, Ady Endre: többek között a májusi (10.) számban jelenik 
meq az Elbocsátó, szép üzenet. Találkoznak az olvasók Babits Mihály, Füst 
Milán, Tóth Árpád, Kaffka Margit verseivel, a prózaírók közül Móricz 
Zsigmond, Szabó Dezső, Laczkó Géza, Szini Gyula, Karinthy Frigyes 
novellái, regényei mellett a fiatal Tersánszky Józsi Jenő, Barta Lajos novellái, 
Móricz Zsigmond és Szép Ernő egyfelvonásosa olvasható a füzetekben. 
Molnár Antal nemcsak Bartók zsenialitására figyelt már fel, hanem 
Schönberg zenéjéről is tanulmányt írt. Folytatásokban közli a lap Halász 
Imrének a magyar parlament történetéről korábban megkezdett nagy 
tanulmányát. A kritikai rovatban pedig a kor hazai és külföldi szépirodalmi, 
színpadi és hangversenytermi produkcióiról olvashatunk figyelemreméltó 
ismertetéseket, nemegyszer éles vitákat is. 
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Az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg 

JÓZSEF ATTILA ÛSSZES VERSEI 
Közzéteszi S to II Béla 

Kritikai kiadás 
I. kötet: 1916—1927 
II. kötet: 1928—1937 

A kiadvány József Attila verseinek minden eddiginél teljesebb gyűjteményét 
tartalmazza. A verseket keletkezésük időrendjében közli, s az eddigi kiadások 
számos értelemzavaró sajtóhibáját kijavítva a lehető legpontosabb szöveget 
nyújtja. 
József Attila életművében a változatoknak különleges jelentőségük van. A 
müvével örökké elégedetlen költő megjelent verseit is újra meg újra 
átdolgozta. E kiadás egyik újdonsága az, hogy a szerzői változatok a főszöveg 
alatt olvashatók, s ily módon egy-egy vers keletkezésének és alakulásának 
története könnyen tanulmányozható. 
A jegyzetekben mindenekelőtt József Attila verseinek kiadástörténetéröl 
tájékozódhat az olvasó: megismerheti azokat a gyakran évekig tartó 
erőfeszítéseket, amelyek eredményeképpen egy-egy versfüzet végre megje-
lent, megtudhatja, hogy József Attila mely hírlapokban és folyóiratokban 
publikált. Részletesen foglalkoznak a jegyzetek a versek keletkezési idejének 
megállapításával is. A költö életrajzának tanulmányozása, továbbá kéz- és 
gépiratainak beható elemzése során számos versről sikerült megállapítani, 
hogy keletkezési idejének eddigi megállapítása téves volt. Végül külön 
fejezet tárgyalja azokat a verseket, amelyeknek hitele kétes, vagy amelyekről 
bebizonyosodott, hogy nem József Attila alkotásai. 
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